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• Nog voor het einde van 1 975 werd
bij de openbare bibliotheek en lees-

zaal van Zandvoort het 1 000ste jeugd-

lid ingeschreven. Het was de 14-jarige

Eugéne van Leeuwen die van de o.b.

een platenbon kado kreeg. Binnenkort
verwacht de bibliotheek —welke mo-
menteel-een ledenbestand heeft van
1860 leden— de aanmelding van het

3000ste lid.

• Nelleke de Rooij van de meisjesse-

lektie van OSS mag zich voor een jaar

jeugdkampioene turnen van Kennemer-
land noemen. Onlangs eindigde Nelle-

ke met 31.70 punten als eerste bij de
in Uitgeest gehouden Kennemer turn-

kampioenschappen. Birgitte Jonkman
eindigde bij de damesselektie met 33.

30 punten op de 3e plaats.

• Deze maand organiseert de Neder-
landse Kastelen Stichting een eksposi-

tie van foto's en tekeningen van neder-

landse kastelen en buitenhuizen in het

bejaardencentrum 'Het huis in de Dui-

nen' aan de Herman Heijersnansweg.

De tentoonstelling is ook voor niet-be-

woners toegankelijk. De openingstijden
zijn van 's morgens negen uur tot 's a-

vonds negen uur.

waterstanden

jan.



II familieberichten

Op 11 januari hopen onze ouders

P. PIJPER
M.C. PIJPER - WALTER

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Piet en Joke
Wim

Deze dag open huis.

de Genestetstraat 9.

MODERN ART exclusieve kleding

Thorbeckestraat 9 — Zandvoort

Wij zoeken op korte termijn

een JONGE VERKOOPSTER
of

LEERLING VERKOOPSTER

die zelfstandig haar taak kan vervullen.

Een prettige jaarbetrekking.

Sollicitatie na telefonische afspraak, tel.

02507-3420.

DINSDAG EN WOENSDAG

DIT IS ONZE NIEUWJAARSWENS
GROTE AFSLAG VARKENSVLEES

MALSE MAGERE

VARKENS-
LAPPEÜ KILO m
HAMSCHMF
METVEELVLEES KILO 48*

MALSE VAN DE SCHOUDER

HAMROLLADE K,L
!̂h§5

BLANKE VAN DE HAM

FRICANDEAU KILO
jaar

DOORREGEN 500GRAM.29ff269 KILO

VARKENSLAPPEN *»4
DOBBELSTEENTJES SPEK «ft

250 GRAM 0«fGOUPGEEL GEROOKT

DE LEKKERSTE

LEVERWORST

250 GRAM 149

GELDERSE

SCHIJVEN
PUUR VARKENSVLEES

5 STUKS

119 269
MAGER HART

(A$*.d& GESNEDEN, 500 GRAM 249

398
KILO
AAN HET
STUK

EXSTRA KORTING
bij afname van 10 kilo pakket
voor de diepvriezer
magere
VARKENSLAPPEN
848 3x1 kilo

HAMSCHIJF
398 2x1 kilo

SCHOUDERKARB.
848 2x1 kilo

doorregen
VARKENSLAPPEN
498 1 kilo

SAUCIJZEN 1 kilo

FRICANDEAU
van de ham 1 kilo

totaalprijs

vg
T
o
A
R
A
u
PR,JS 67.00

25,44

7,98

16,96

4,98

5,98

10,98

72,32

—Nog een beeld van het strand nadat de storm er in de nacht van vrijdag op zaterdag flink had
huisgehouden. De zuidpost van de Zandvoortse Reddingsbrigade ging tot de rand van de afgrond
maar bleef overeind. Dat mag een wonder heten, volgens de plaatselijke weerkundigen.
Bij windkracht elf blijft aan het strand zelden iets intakt, zeggen zij.

foto

Frans van Loon

fe hunt het heter bij

DIRK VAN DEN BROEK »«ml
8URG. ENGSL8ERTSTRAAT - ZANDVOORT

Te huur gevraagd:

flat of woning in Zandvoort
of omgeving voor 2 personen
voor permanent.
Huur tot plm. f 550,— p.m.
Brieven onder nr. 100 buro
van dit blad.

WELKE DAME zou heer,

61 jaar eens willen ontvan-
gen. Brieven postbus 1073
Amsterdam.

Zelfstandige jongeman
zoekt een woongelegen-
heid, bijv. zomerhuis.
Tel. 49 84.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

damesktedmg

Salon de Mode
„C É C I L E';

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPENHALLEN

telefoon 4586

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play-in. waar tiet

leven een spel is 0e hyper-

modernste speelhal met de aller-

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendi|k 37

Kies het juiste
Zet een goed programma op. Kies het juiste kanaal. Het Noordzeekanaal is een lang
kanaal met veel stations. Wil je rustig kunnen luisteren, dan moet je wel één station
kiezen.
De radio is alvast aangezet op één station. Dat deed het dagelijks bestuur van de
provincie - gedeputeerde staten - ruim een maand geleden. U hebt dat toen al in de
krant kunnen lezen : ze brachten een "nota van uitgangspunten" uit. Ze gingen van
één station uit. Ze zetten één programma op over Hoogovens, Zaanstad, Schiphol,
Amsterdam, de voorhaven etc.
Dat programma hoeft niet eeuwig aan te blijven staan. Maar tenslotte moet iemand de
radio aanzetten. Er wordt juist aan u gevraagd een kanaal te kiezen, een programma
op te zetten dat ons allemaal aanstaat. Je zou dat ook inspraak kunnen noemen.
In uw gebied komen wat van die inspraakavonden :

Bloemendaal/Zandvoort
Heemstede
Haarlem-Zuid

Haarlem-Noord

Gemeentehuis, Burgerzaal, Bloemendaal
't Oude Posthuis, Herenweg 96
.Coornhert Scholengemeenschap (Muziekzaal),
Chrysanthemumlaan 18
Lieven de Keyschool, Korte Verspronckweg 7

dinsdag 13 januari 1976, 8 uur
donderdag 22 januari 1976, 8 uur
donderdag 15 januari 1976, 8 uur

maandag 19 januari 1976, 8 uur

Meer informatie ontvangt u als u 't onderstaande invult.

Kies het juiste kanaal. Praat mee over het Amsterdam-Noordzeekanaal-
gebied

!

Ik wil meedoen. Stuur mij de "Samen-
vatting Nota van Uitgangspunten"
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied.

streekplan
amsterdam-
noordzeekanaalgebied
inspraakprocedure

i Naam:.

I
Straat

:

i

I Plaats:

l_

Bon opsturen aan : Postbus 3172 - Haarlem

Centraal informatiepunt - telefoon 023 - 31 93 90
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zwembad-prognose

faalde volgens benw
B en w van Zandvoort zijn ernstig te-

leurgesteld in de prognose van de or-

ganisatie Sportfondsen Nederland nv
ten aanzien van het te verwachten be-

zoek aan het zwembad 'De Duinpan'
aan de Vondellaan.

Zoals bekend is het voor 1975 geraam-
de tekort van de eksploitatie van het
bad sterk gestegen en opgelopen tot -
f 813.000,-.
Voor dit jaar wordt het verlies geschat
op f 697.000,—. Dit is een van de voor-

naamste oorzaken van de stijging van
het tekort op de gemeentebegroting
dat voor 1976 wordt geraamd op
f 715.000,—. De gemeente staat ga-

rant voor het eksploitatieverlies van
het zwembad.

Over de oorzaak of oorzaken van het
tekort van het zwembad 'De Duin-
pan' is het dagelijks bestuur van de
gemeente in de clinch gegaan met de
Sportfondsen Nederland nv. B en w
wijten de tegenvallende resultaten

aan de door deze organisatie gemaak-
te schattingen van het bezoekersaan-

tal. Letterlijk schrijven zij in de no-

ta van aanbieding van de gemeentebegro-
ting voor dit jaar: Alhoewel men ver-

trouwen mag stellen in de deskundig-'

heid van een organisatie als Sportfond-
sen NederlandTiv,vragen -wij ons nu
af met welke rftate"5/ajrondeskundig-

heid deze organisatie bij*de progno-
se te werk is gegaan. Het kollege schrijft

er volledig begrip voor te hebben indien

een gemaakte prognose 20 3 25 procent
afwijkt, want daarmee mag rekening

worden gehouden bij het maken van
een schatting. Maar indien van een prog-
nose slechts 1 1 procent uitkomt, kan
men zich als maker daarvan moeilijk

het predikaat 'deskundige' aanmeten,
stellen b en w niet zonder bitterheid

vast. Vooral als't gaat, vervolgen zij,

om een onderdeel van de prognose,
waarvan de haalbaarheid van het ge-

stelde doel in zo grote mate afhanke-

lijk is.

Bij het samenstellen van de prognose
is de organisatie er volgens het kolle-

ge vanuit gegaan dat de inwoners van
Zandvoort gemiddeld acht keer per

jaar van het zwembad gebruik zou-

den maken. Een analyse van het be-

zoek gedurende het 4e kwartaal van
1974 t/m het 3e kwartaal van 1975
toont echter aan dat de Zandvoor -

ter niet acht keer, maar zes keer per
jaar van het bad gebruik maakt. Al-

hoewel dit ongunstig afsteekt tegen-

over een aantal andere gemeente
r
vin-

den b en w een afwijking van 25 pro-

cent op dit moment aanvaardbaar.
Hier speelt naar hun oordeel drem-
pelvrees een rol en het feit dat veel

oudere Zandvoorters de zwemkunst
niet machtig zijn. Zij hebben er dan
ook het volste vertrouwen in dat dit

bezoek in de loop der jaren de prog-

nose zal benaderen. Dit vertrouwen
wordt nog versterkt door de plannen
van de Raad van Beheer van het zwem-
bad het zwemmen door middel van
speciale akties te stimuleren. Boven-
dien verwacht het kollege dat het
toenemende schoolzwemmen in de
koemende jaren van gunstig invloed

op het bezoek zal zijn. Met dit on-

nieuws
kort & klein

• Onder het motto 'Open de wereld'

worden op vier achtereenvolgende

dinsdagen in het gebouw van Ned.
Prot. Bond aan de Brugstraat diverse

aspekten van de inrichting van de hui-

dige en toekomstige samenleving be-

licht. Dinsdag 13 januari vertelt een

medewerker van de amsterdamse eks-

perimetele 'Mannabakkerij' het een

en ander over opzet en werkwijze van

het projekt. Dinsdag 20 januari licht

plaatsgenoot de heer E. Bartels zijn

krïnglooptheorie van ons leefmiljeu

toe met behulp van de vertoning van

dia's. Dinsdag 27 januari zal de haar-

lemse bioloog de heer P. van Zalinge

een inleiding houden over een ander

en beter gebruik van onze natuurlijke

omgeving. Op dinsdag 3 februari wordt
de cyclus besloten met informatie

over de leefgemeenschap Tidorp in

Heemstede. De heer B. Mertens zal

de inrichting en werkwijze van deze

gemeenschap nader toelichten.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00

uur. De toegangsprijs bedraagt f.1.50

p.p. Wie vier avonden wil bijwonen be-

taalt f 5,-.

Voor nadere inlichtingen kan men de

heer T. de Vries bellen onder telefoon-

nummer 5927.

derdeel van het bezoek hebben wij

dan ook de minste moeite, schrijven

b en w.
Waar zij wel moeite mee hebben is

de door de organisatie gemaakte
schattingen van het toeristenbezoek.

Van de 274.000 geraamde baden wer-
den de slechts 30.000 gerealiseerd.

Het kollege noemt dit een volledige

misser in de prognose van Sportfond-
sen Nederland nv.

Sportfondsen Nederland nv hebben in-

middels op de kritiek van het zand-
voortse gemeentebestuur gerageerd

en kaatsen de prognose-bal als volgt

terug. Voor het verblijfstoerisme is

uitgegaan van de informatie verstrekt

door de gemeente Zandvoort, aldus

de organisatie. Er zijn per jaar circa

1.500.000 overnachtingen met een ge-

middelde verblijfsduur van 14 dagen,
hetgeen' betekent dat 107.000 perso-

nen hun vakantie of een deel daarvan
in Zandvoort doorbrengen. Een rede-

lijke aanname hiervoor is, dat deze
mensen tijdens hun verblijf gemid-
deld twee keer komen zwemmen,
hetgeen resulteert In 214.000 baden.
Een andere methode ter bepaling van
dit bezoek is met gebruikmaking van
de zomerenquete van het Nederlands
Research Instituut voor Toerisme en
Recreatie van januari 1971 voor het
eiland Terschelling, waarbij werd
vastgesteld, dat van verblijfsrekreanten

24 procent een openlucht-akkommo-
datie wenste en 1 1 procent een over-

dekt zwembad. Sportfondsen Neder-
land nv menen, dat qua zee- en strand-

akkommodatie Terschelling en Zand-
voort vergelijkbaar zijn, zodat de re-

sultaten van deze enquête ook van
toepassingen zouden kunnen zijn op
Zandvoort. Uit hoofde van dit on-
derzoek zou dan gesteld kunnen
worden, dat 24 procent van 107.000
bezoekers,is 27.000 verblijfsrekrean-

ten,een openlucht zwembad wensen
en 11 procent van 107.000 bezoekers,
is 12.000 verblijfsrekreanten een o-

En dat is dan de zin of onzin, het nut
of onnut, de gein of ongein van prog-

noses in het algemeen en die van het
zwembad 'De Duinpan' in het bijzon-

der: de konstatering dat je er niets aan
kunt doen wanneer de gemaakte cijfer-

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

• Het flatgebouw aan de Lorentz-

straat is het laatste grote woningbouw-
projekt van de vereniging, schrijft het

EMM-bestuur in het informatieblad.

Er is thans geen groot bouwterrein

in Zandvoort meer beschikbaar en
men zal in de toekomst moeten
woekeren met de ruimte. Een-

dracht Maakt Macht noemt het 'be-

treurenswaardig' dat de minister van

volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning besloten heeft dat Zandvoort
niet buiten de bestaande bebouwing
mag bouwen. Daardoor is de bouw
van huizen in het Kostverlorenpark

en de zuiderduinen 'verijdeld', stelt

het bestuur spijtig vast. Want op
deze terreinen had de woningbouw-
vereniging graag willen bouwen, al-

dus EMM.

verdekte akkommodatie.
Zouden deze 39.000 verblijfsrekrean-

ten iedere dag komen zwemmen, dan
zou dat 550.000 baden betekenen.

Men mag stellen, dat badgasten hun
verblijf voor circa 10 procent besteden

aan reizen/trips, vijftig procent aan
toeristische attrakties en de resteren-

de 40 procent zou dan beschikbaar

zijn voor verblijf in het zwembad,
waardoor wederom het geraamde aan-

tal van circa 214.000 verkregen wordt
( 40% x 550.000 is 220.000).

Ten aanzien van de dagrekreanten en

de bezoekers aan het circuit is duide-

lijk gebleken, dat deze kategorieën

Wel geraamd zijn, doch niet komen,
aldus de organisatie.

Na nog gesteld te hebben dat termen
als 'redelijk aanname' en 'wel geschat

maar niet gerealiseerd' niet duiden
op een op ervaring en statistiek gefun-

deerde prognose en dat Zandvoort en

Terschelling onvergelijkbare groothe-

den zijn,besluit de Sportfondsen Neder-

land nv zijn verweer op de kritiek van
het gemeentebestuur als volgt: Jammer,
maar wij kunnen aan de gegeven situatie

weinig veranderen.

• De eerste veertig flatwoningen van

een kontingent van 135 woningen welke
voor rekening-van de woningbouwvere-
niging Eenaracnt Maakt Macht aan de
Lorentzstraat in Zandvoort nieuw-noord
in aanbouw zijn, zullen binnenkort voor
bewoning gereed komen. De huur van
de huizen inklusief diverse voorzienin-

gen is voorlopig vastgesteld op f 429,75
per maand, deelt de woningbouwvere-
niging mee in een onlangs aan de leden

toegezonden informatieblad. De defi-

nitieve huur zal, nadat de bouw van
de flats zal zijn voltooid en alle gege-

vens omtrent de bouwkosten bekend
zijn, door het ministerie van volkshuis-

vesting en ruimtelijke ordening wor-

den bepaald. De huurverhoging voor

de nieuwe flats zal jaarlijks acht pro-

cent bedragen en steeds worden bere-

kend op basis van de dan geldende
kale huur, welke op dit moment
f 350,60 bedraagt. De eerste toewij-

zing van de flats aan de gegadigden
heeft inmiddels plaatgevonden.

reeksen en procenten niet willen uitko-

men. Heb je geluk met je schattingen

dan stooit iedereen rozen op je pad.

Maar blijft het uit dan veegt men de
vloer met je aan en zit er niet veel an-

ders op dan de armen droef ten he-

mel te heffen.

En zo zou het inderdaad met het

zwembad zijn gesteld wanneer het

geen andere funktie had dan gemaak-
te prognoses op hun betrouwbaarheid
te testen en eens flink stoom af te bla-

zen wanneer de berekeningen falen.

De sociale funktie van het bad lijkt

ons van meer belang dan het nakaar-

ten over het uitblijven van de beloof-

de bezoekersstroom. Daarom moet
er gemeentebestuur. Raad van Beheer
en direktie van het zwembad alles

aan gelegen zijn deze funktie zo goed
mogelijk tot ontwikkeling te brengen.

• Afgezien van de storm, die niet op
het programma stond, is Zandvoort
het nieuw jaar gestart met de bekende
rituelen van de officiële ontvangst van

de burgemeesterechtpaar Nawijn—Ham-
burger ten raadhuize, de duik in het

Noordzeewater door de leden van de
haarlemse zwemvereniging 'De Water-

ratten en de kerstboomverbranding

aan het strand voor de rotonde en op
een braakliggend terrein in nieuw-

noord.
Het verliep allemaal heel rustig en or-

dentelijk het handjes geven aan de
burgemeester en zijn echtgenote, ge-

paard met de beste wensen voor 1976
Dat kan nog één keer bij de aanvang

van 1977, want daarna gaat de heer

Nawijn met pensioen. Aan de sprong

in het ijskoude zeewater voor de kust

van Zandvoort namen ongeveer der-

tig leden van 'De Waterratten' deel.

Het aantal toeschouwers gehuld in

dikke jassen of oliepakken met zuid-

wester was aanmerkelijk groter. De
duik in de vries-koude golven is

slechts voor enkelen weggelegd.

De stapels naar het strand en de open
plek in nieuw noord gesleepte kerstbo-

men ging precies op het aangegeven

uur in vlammen op en toen dat ach-

ter de rug was kon Zandvoort aan het

nieuwe jaar beginnen met de zeker-

heid dat de oude dingen hier nooit

voorbegaan.

'ABONNEMENT

waterstanden
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20.22
21.16
22.01
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Nu het kasino in aantocht is is het wel
interessant te vernemen hoe het er toe
gaat. In Nederland —waar speelhuizen

eeuwenlang taboe waren— is er nau-

welijks literatuur over te vinden en we
moeten het dus hebben van informa-

tie van over de grenzen. Soms keert

een reiziger uit de vreemde huiswaarts

met een baaltje anekdoten over zijn

ervaringen in de kasino's van Monte
Carlo en de franse Riviëra.

Janus van Vrij Nederland kocht in Pa-

rijs of gewoon bij Van Gelder op het

Damrak een nummer van het franse sa-

tiriese tijdschrift Le Canard Enchaine

waarin het één en ander over de huidi-

ge stand van zaken in de kasino's in

Monte Carlo en naaste omgeving stond

opgetekend. Er blijkt heel wat veran-

derd in de samenstelling en herkomst
van de bevolking van de speelhuizen

en dobbelzalen in de laatste decennia
De russiese emigranten, britse edellie-

den en amerikaanse staalmagnaten zijn

uitgedund of geheel van het toneel ver-

dwenen en hun plaatsen zijn ingenomen
door gefortuneerde bewoners uit het

midden-uosten, vertelt Janus in zijn

Vn-rubriek 'Uit het zakboek van eén

twijfelaar'.

Lang voor Le Canard Enchaine hun
aanwezigheid in het franse land en
aanpalende gebieden konstateerde

was het bekend dat rijke Arabieren

nogal wat vergokten aan de speelta-

fels, aldus Janus.

Z ij verschenen in Las Vegas in eigen

vliegtuigen, vergezeld door vele lijf-

wachten.Z ij werkten systematisch,

maar Las Vegas, en dit voorjaar Monte
Carlo, zijn er alleen maar beter van ge-

worden.
En in de loop van het jaar 1975 trou-

wens vele kasino's in Frankrijk. Er

zij niet veel spelers meer, maar de in-

zetten zijn krankzinnig geworden.

Het ideaal van de miljardair is een
kasino zonder limiet op de inzet. Geen
maksimum dus. Wie over eindeloze

middelen beschikt, kan dan door het

vermeerderen van zijn inzet, ten slot-

te de bank breken. Daar beginnen de
kasino's niet aan. De prachtige nieuwe
inrichting Ruhl in Nice heeft wel de
maks'rmuminzet verhoogd van 95.000
tot 125.000 nieuwe francs. Daar ver-

"

scheen in oktober een heer Adnan
Kashoggi, een bemiddelaar voor de
fransen in het Midden-Oosten. In

een uur tijd verloor hij 7 miljoen

francs, maar later won hij wat terug.

Z o gaat het vaker. De gouveneur van
Riad, Ben Abdul Aziz Salman Al Saud,
verloor in tien dagen 9 miljoen francs,

maar hij won op 21 november
1.300.000 francs terug.

Minder geluk heeft de prinses Ashraf,

tweelingzuster van de Shah van Iran ge-

had. Bij een eerste bezoek verloor zij

een half miljoen. Het dappere meisje

is teruggekomen en verloor in één
nacht 4.900.000 francs.Z ij was in

het gezelschap van de minister van
Financiën en Economische Zaken,
die niet verder kwam dan een verlies

van 2.500.000 francs.

D. Bagley, De sneeuwtyger; Betje de
goedkope keukenmeid; L. Biggle, Voor-
waarts slaven; J. Bru«se. 25 jaar Parus
in 25 verhalen; M. Caidin, De laatste
helden; H. Charrlere, Papillon; smvi de,

'Papillou, ou. La liltérature orakle; C.
Claes Mooie Melle; C. Debrot, Mijn zus-
ter de negerin; D. Defoen, Het leven en
de zeer ongewone belevenissen van Bo-
bmson Crusoe. zeeman uit York; A. Diet-
horst De volksrepubliek China; W. R.
Tuchs. Leven onder \erre zonnen: R. L.
Fuller. Eenzame missie; M. G. Garcia,
Honderd jaar eenzaamheid: H. Green,
Aan de zelfkant van het leven: A Go-
lon en S. Golon Angéllque; Markiezin
der engelen; R. Goscinny, La grande
traver'-ée: N. Goubitz, Verven met plant-
aaid*ge stoffen: GEUZENLIEDBOEK
1940-1945, M. A. Harbert, Gevangen-
schap, H Harmze, 50 Jaar TT; W. F.
Hermans, Onder professoren; H. Jans-
sen, Wim Sonneveld; H. L. Koekoek,
Scherven van geluk; H. G. Konsahk,
Strasse m die Holle; T. Kortooms, Laat
de dokter maar schuiven ; F. J. Lam-
mers, Kroonprlnses Beatrix; D. Lebacs.
Sherry: TJ. K. Leguln. Het woord voor
wereld is woud; I. Lindenbergh, Het
licht verteerbare dieet; MEESTERS der
vertelkunst: A. Oosterbroek-Dutschun,
Het huis aan de driesprong; R. Poort-
vliet, . . de vossen hebben holen; I.

Rosen Knutselen met kinderen; Fr. Sa-
gan, Francoise Sagan; L. Sans, Zon en
schaduw rond het kinderhuis; B. M.
Spock. Opvoeden blhft een uitdaging;

H. B. Stowe, De hut van Oom Tom; M.
Stuit. Die ChOeerluke aardappel; M.
Toonder, Wat emgjes; J. van Velde, Een
blad m de wind; Th. Vermeersch. Ster-
renkykTS zelf maken; G. Verrips, Een.
vrouw alleen; H. F. Wells, Het geheim
van de zilvermnn; H. F. Wells. De man
zonder geheugen, Jf. van de Wetering,
Het lhk in de Haarlemmer Houttuinen;
L. White. The Mexico run; O. Wynd,
Sumatra zeven nul; G. Zarnecki, Mon-
nil-s^ven in de Middeleeuwen.
H. Achterhuis, Ftloso/en van de derde
wereld

M. Amis. Rachel, een document
M. van Beugen, Wonen op wielen
B d." Bois en B. Verlevsen. Bewegen,
svreken. voordragen

J. van den Bossche, Training
J M Chsriier, Het spooK van de
goudmijn

Velen in Nederland zullen zich de
pogingen van prinses Beatrix herin-

neren om onze landgenoten er toe

te bewegen geld te storten voor de
opbouw van een Perzisch dorp, dat

door de aardbeving was verwoest.
De shah ziet men zelden of nooit
in een kasino, maar hij zou er goed
aan doen uit te kijken waarheen zijn

oliemiljoenen gaan. Er worden veel

wapens voor gekocht. Hij wil de best

bewapende staat in dat deel van de
wereld worden. Dat kost miljarden,

waaraan een aanzienlijk gedeelte in

de Franse Kasino's terecht zullen

komen.
Of niet ! Adnan Kashoggi heeft met
enkele vrienden uit Saoedi-Arabië een
reis langs de franse speelholen gemaakt.
Men heeft wat gegokt, men heeft voor-

al toegekeken en onderhandeld. Het
is langzamerhand duidelijk geworden
dat het moeilijk is een kasino over

te nemen- Dat is Onassis zelfs mis-

lukt in Monte Carlo, ofschoon hij een
aardig eind op weg was. De Arabieren
hebben nu aandelen in een nieuw Ka-

sino in Monte Carlo, opgericht door
een Italiaans-Amerikaanse groep, die

ook belangen in Las Vegas heeft.

En daar duikt weer eens de naam van
Frank Sinatra op. Hij houdt zich nog-

al bezig met Jacqueline Onassis-Kenne-

dy —maar geen kwaad woord erover:

hij schrijft zijn memoires, die haar
firma uitgeeft. Hij heeft wel tijd over-

gehouden om wat te praten met de
oliekoningen en bovendien om enke-

le keren een bod te doen op het ka-

sino van Biarritz. Bij de dood van
Franco is nogal eens verteld dat

Spanje een van de welvarendste lan-

den van Europa is. Dat zal wel klop-

pen wat de industriëlen betreft, maar
het gaat niet op voor de bewoners
van de bergdorpen of de stille buurten
van Sevilla of Barcelona. Biarritz ligt

niet ver van -de Spaanse grens.Z oals

vroeger de Italiaanse industriëlen

naar Monte Carlo trokken, gaan de
Spaanse nu naar Biarritz. Vandaar de
belangstellingvan Frank Sinatra. Ik

geloof niet dat hij veel gokt. schrijft

Janus. Zijn uitstapjes met Jackie kosten

genoeg, maar misschien zal hij zich wel

met Kerstmis een pleziertje gunnen, zo-

als menig wapen- en olieman. In elk ge-

val verwacht Monte Carlo een grote

drukte.

Wacht maar. Straks komt Zandvoort
aan de beurt.

kerkdiensten

NED. HERVORMDE KERK
zondag 1 1 januari a.s.:

15.00 uur: Ds. C. Mataheru. Bevesti-

ging in het imbt van predikant van
Mevr. ds. K.E. Biezeveld. m.m.v. het
Herv. Kerkkoor.
10.30 uur Jeugdkapel, dhr. IM.H. van
Wijk.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 januari 1976
10.00 uur: Ds. A. van Leeuwen te Bever-

wijk.

19.00 uur: Ds. J. Splinter te Overveen.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 11 januari a.s.:

10.30 uur: mevr. ds. B.J.C. Piso, rem.
Alkmaar.

ROOMS - KATH. KERK
AGATHA - KERK, Grote Krocht 45
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering

Zondagmorgen 11.00 uur: misviering

m.m.v. het dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2
Zondagmorgen 9.30 uur: misviering

met samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis —Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30- 1-1.30 u.

Openbare bijeenkomst

VOLLE EVANG. GEMEENTE
zondagmorgen9.45 uur Voorstraat 100

Katwijk.

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Prtiël. Zuiderstraat.

Heden overleed geheel onverwacht op de leeftijd van 76 jaar, onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

MARIA LAVERTU-MEULMAN

Uit aller naam:

A. Lavertu.

Zandvoort, 5 januari 1976.
"Het huis in de Duinen".
Herman Heijermansweg 1

Correspondentie adres:

Kostverlorenstraat 87.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op donderdag 8 januari op de alge-

mene begraafplaats te Zandvoort.

Hartelijk dank aan familie, vrienden

en kennissen voor de getoonde be-

langstelling bij ons 25-jarig huwelijk.

Fam. E.Kerkman
Jan Steenstraat 8

Zandvoort

Dank voor de geweldige hulp van de

BRANDWEER
tijdens de storm.

J.J. Schut
Tjerk Hiddestr. 2/2

adviesdiensten

ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.
van 17.30 tot 18.30 uur.

adres: gemeenschapshuis.
Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 - 21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidtttraat.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023)24 2212 Garage Flinterman,

Zapdvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754- Adm. Groene Kruis

2135 Zandvoortse koerant

burgerlijke stand

overleden: Lubbertus Hendriks, oud
98 jaar, gehuwd geweest met D. Mole-
naar; Pieter Herman, oud 66 jaar.

gehuwd: Walter Carl Kaufmann en
Clara Elisabeth Driehuizen; Herman
Heusinkveld en Methilde Catharina
Goos.

geboren buiten de gemeente: Bernar- M
dus Johannes, zv. B.J. van Roode en
Anna Maria Zwart; Léon Pascal, zv P.

A. Huijbers en W. Koper; Wendy Susan,
dv F.J. Keur en M.G.M, van Roode;
Liza Naomi, dv. C. Kluijskens en J.M.
Jonkers.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

ZUSTERDIENST: .,

zaterdag 10 en zondag 11 januari a.s.:

Zr. T. Dijk, Lorentzstraat-435, Zand-
voort, tel. 2382.

GEVRAAGD
2 MEISJES of JONGEVROUWEN

voor
het schoonmaken van hotelbedrijf.

Aanmelden:

HOTEL

v.d aar
Brederodestraat 44

Per 1 januari 1976 werd

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

overgenomen door
PEETERSB.V.

Ondergetekende dankt voor het vertrouwen dat zij steeds mocht on-
dervinden en verwacht dat ditzelfde vertrouwen ook haar opvolger
deelachtig mag worden.

M.M. van Petegem

Ingaande 1 januari j.1. ging Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28,
over in handen van PEETERS B.V.
Wij hopen dezelfde service te bieden die U steeds heeft ondervonden
en daardoor Uw vertrouwen deelachtig te worden.
Onze speciale aandacht zal uitgaan naar de kantoorbenodigdhedenaf-
deling, zodat in de behoefte die hieraan bestaat volledig door ons kan
worden voorzien.

PEETERS B.V.

Kruisvereniging

Zandvoort
Algemene Ledenvergadering, donderdag
15 januari 1976,iaanvang 20.00 uur,

Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen
1.

AGENDA l

1. Opening [

2. Bestuursmededelingen/voorstellen

3. Verkiezing kascommissie

4. Verkiezing nieuw bestuur

5. Wat verder aan de orde komt
6. Rondvraag.

Het Bestuur

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN
EN VISITE-KAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

tf

i



VOOR DIREKT GEVRAAGD

ENIGE NETTE BEZORGERS

voor ochtend en/of avondwijk in Zandvoort te-

gen zeer goede beloning.

Inlichtingen: Stationsplein 27, tel. 31 88.

r Met het weekend een bloemetje

j.bluijs

tel: 2060 j

dat niet alleen mooi is maar ook spreekt haltestraat

vdiraag
Specialist in alle bloemwerken.

MODERN ART exclusieve kleding

Thorbeckestraat 9 '— Zandvoort

Wij zoeken op korte termijn

een JONGE VERKOOPSTER
of

LEERLING VERKOOPSTER

die zelfstandig haar taak kan vervullen.

Een prettige jaarbetrekking.

Sollicitatie na telefonische afspraak, tel.

02507 - 34 20.

te kooi
Wegens omstandigheden, goed onderhou-
den strandpaviljoen.

Brieven onder nr. 200 buro van dit blad.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdNBM
bdMCCI

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

snackbar

de tol
tolweg 18 - telefoon 39 09

dagelijks geopend van 12.00 uur tot 23.00 uur — zaterdags van 12.00 uur tot 24.00 uur

'ae&et* &ft

Ouder echtpaar zoekt ka-

mer, slaapkamer en keuken
met eigen toilet, voor de

TE HUUR GEVRAAGD E£m« T*\T^ Td '

vrij huis voor 6 personen _ ^ 2
'
i5 5i 34-

v.d. maand. juli '76. Fam. ~ TCLnwVö'^öV/öV^n
Vorrink, J. de Koostraat T,

EH"UR GEVRAAGD:
34, Amsterdam 1018, tel.

kle,n h" ISJe of et
,

age m Zand'

(020") 19 02 65
voort. Event. ruilen tegen e-

tage in Amsterdam, Willems-
parkweg. Tel. 020-72 04 63

HUISHOUDELIJKE HULP of 02507 - 34 72.
gevraagd voor 2 uurtje in de

ü!!
k
il

e

!:l
6

.

8
.

5
:.

woningruil
Amsterdam - Zandvoort

Gemeubileerde kamer te Aangeb.: 4 kamerwoning
huur aangeboden. Te bevr. met douche in amsterdam.
Tel. 6033. Gevr.: iets dergelijks in

Zandvoort. Tel. 's avonds
Veilinggebouw (020)168815.

"DE WITTE ZWAAN"
v<-.r«^j. . TE KOOP nieuwe 'europa'

wjyijSi ^vl!0 vouwfiets met garantiebe-

W $MÜ^!£ vt
wijs, f '150,—

. Oranjestr 18

'WcsawaBBoaa^? Grote Antiekbeurs (2000 nv2)

voor IN- en VERKOOP ge- te houden in de maanden

bruikte inboedel, goederen, APri> en Me* tijdens het

zijn wij dagelijks open van bloembolientoensten sei-

9.00 tot 18.00 uur. zaterdag zoen vraa8t standhouders,

geopend tot 1 3.00 uur. Tevens wordt antiek in ver-

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein kooP consignatie geaccep-

2, tel. 2164/3713, tel. na. teerd - 0252° " l S4 36
>
Hr -

18.00 uur 6658 Kempkes.

INZAMELING
Wijkcentrum 'T STEKKIE

Fahrenheitstraat 7

vraagt alles wat u kunt missen voor de fancy-fair,

gehouden ter gelegenheid van de feestelijke ope-
ning.

Brengt uw spullen op 10 jannari a.s. tussen 14.00
en 16.00 uur.

's maandags gesloten

De
Steenhouwer

kv.

Toekomstig adres voor Kantoor^Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Opening medio APRIL 1976 _ME>B_nnBBMsnnR>i

WIE heeft onze cyperse ka-

ter gezien, vermist sinds de
storm. Tel. 60 27.

JONG ECHTPAAR met 1

kind zoekt zo spoedig mo-
gelijk een huis in Zandvoort
te koop tot plm. 70.000,-.
Achterst, onderh. geen be-

zwaar. Tel. 2137 B.J. d'Hont.

Jonge vrouw wonend in

Zandvoort zoekt werkkring
in schooltijden van zoon, op
kantoor of in winkel in be-

zit steno-type diploma met
5 jaar ervaring als telefoniste-

receptioniste. Brieven onder
nr. 201 buro van dit blad.

WIE HELPT groepsleidster

uit de nood.
Zij zoekt per 1 februari ka-

mers) met gebruik van keu-

ken. Kinderhuis "Groot-Kijk-
duin, Dr. Smitstraat 7, Zand-
voort.

HET ENIGE ADRES
waar u origineel gebrand-

schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

TE HUUR zomerhuisje voor
dame f 300,— p. mnd.
Incl. G L.W. vrij per 1 febr.

V. Ostadestraat 3.

Te huur gevraagd:

flat of woning in Zandvoort
of omgeving voor 2 personen
voor permanent.
Huur tot plm. f 550,— p.m.

Brieven onder nr. 100 buro
van dit blad.

De onderhoudskosten van uw
huis zijn niet meer aftrekbaar

voor de belasting hou ze daar-

om zo laag mogelijk.

Bel daarom afwerkingsbedrijf

BLOKDIJK
voor al uw behang, witwerk

en andere onderhoudswerk-
zaamheden. Bel 02507- 7938,
of schrijf een briefje naar post-

bus 144 voor een geheel vrij-

blijvende prijsoDgaaf.

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-

plein 2, 2164/3713, tel. na

18.00 uur tel. 6658.

ged. oude gracht llb (to.de raaks) haarlem (023)311140

thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht llb (to.de raaks) haarlem (023)311140

thorbeckestraat 15 (tAhotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude grachtUh (to.de raaks) haarlem 023)311140 ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem 0)23)311140

thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 3378 thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht llb (to.de raaks) haarlem (023) 311140

thorbeckestraat 15 (to. hotelbouwes) zandvoort 3378
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:;:!.:;vV'v;V'" Café -Bar -Bistro -

Joike ëh Piet Sernb "4' 2eèstraat"31 - Tel: 4932

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

'Rpyal Albert -- Hutschenreuther:

f|Éefoaap
;

;

haltestraat 10 - telefoon 2005

rryu

j-a. jZ^. jBalledux & ^_n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

snackbar

de bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

Dmsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24
telefoon 3201

Poe Dons.

;-Ga Dons...

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507) 6975

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

«che
^ Restaurant open vanaf

10 uur.

•(. Bar geopend tot 3 uur

I
Solarium, Sauna.

1 Gelegenheid tot het

[gegeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
_. . .— __.—.—„.__—f_.

—

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

BLOEMKWEKERIJ
"DE NOTEDOP"

voor groene en bloeiende

kamerplanten heeft U zelf

'n bakje wij maken het voor
U op, ook voor tuinplanten.

P.C. Heemskerk, Zandvoort-
selaan 183, tel. 63 80.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 —3 Tel. 6580.
zijstraat van de Kerkstraat

TE KOOP GEVRAAGD
woon- en winkelpanden voor
geldbelegging. Tel. 4479.
Emmaweg 13.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van

het Elisabeth Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (0231

316092 Haarlem,

Klein en groot

eten v

v.d.WERFF'S
brood
GasthuispFein 3
en winketcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

4

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater- installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270

80.000-

f 235.000-

f 325.000-

woonhuizen te koop
aangeboden in zandvoort

POTGIETERSTRAAT

woning met plaatsje en cv. gas.

Ind.: eetkeuken, woonkamer, douche/toilet. Ie Verd.: 2 slaap-

kamers, berging, vliering.

Vraagprijs

DR. CA. GERKESTRAAT
hoekhuis met garage, voor- zij- en achtertuin.

Ind. beg. gr.: L-vormige woonkamer, moderne keuken, hal,

toilet, kelderkast.

Ie verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, 2e
toilet.

2e verd.: 2 slaapkamers en veel berging.

Vraagprijs

DR. CA. GERKESTRAAT

Vrijstaande villa met garage en cv. gas.

Ind. beg. gr.: woonkamer, moderne keuken.
Ie Verd.: 3 slaapkamers, douchekamer met toilet, zolderverdie-

ping met losse trap.

Voor- zij- en achtertuin.

Vraagprijs

CORT. V.D. LINDENSTRAAT

Vrijstaande villa aan de duinrand met garage, cv. gas, grote ach-

tertuin met zitkuil.

Ind. beg. gr.: hal, toilet, L-vormige woonkamer met open haard,

moderna keuken.
Ie Verd.: 2 slaapkamers, 2e toilet, douche.
2e Verd.: zolderruimte met 1 slaapkamer.

Alles in prima staat van onderhoud, volledig gestoffeerd en ge-

meubileerd.

II,.., bedrijfspanden
Bedrijfsruimte totaal opp. 100 m2.
Bestaande uit 2 kantoortjes en werkplaats over het geheel een
zolder. Ook bereikbaar vanuit de Kanaalweg.
Vraagprijs

ZEESTRAAT

winkelpand met bovenwoning, cv. gas.

Ind. beg. gr.: winkel (plm. 55 m2), keuken, open trap naar Ie
verd. Ie Verd.: grote woonkamer (45 m2) met open haard 1 kl.

slaapkamer, keuken, toilet/douche. 2e Verd. 1 grote slaapkamer.
Vraagprijs

TE HUUR:
ZEESTRAAT hoek HALTESTRAAT
winkelpand met kelder en achterom en bovenwoning opp. 100
m2 winkelruimte.
Ind. woning: L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers, ruime keu-
ken, toilet, badkamer, zonneterras.
Huurprijs per jaar

f 375.000-

75.000-

f 175.000,-

flatsTJERK HIDDESTRAAT

3 kamerflat op 2e etage met lift, cv. en berging.
Vraagprijs

de FAVAUGEPLEIN

4 kamerflat met uitzicht op zee op 2e etage cv. en berging.
Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
4 kamer-hoekflat op 8e (hoogste) etage met lift, cv. en berging.
Vraagprijs

DE RUYTERSTRAAT
-4 kamerflat op 3e etage met cv. en berging.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN
ruime 4 kamerflat op Ie etage met lift cv. berging en garage.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN
ruime 4 kamerflat op Ie etage met lift, cv. 'berging en garage.
vraa^üs

INLICHTINGEN MAKELAARDIJ

35.000-

97.000-

f 125.000-

f 135.000-

f 135.000-

f 140.000- van

f 145.000 - von

ING. G. A. CENSE
KANTOOR ZANDVOORT: Kostverlorenstraat 115 — Tel. 02507-2614
KANTOOR AMSTERDAM: 3. Vermeerplein 3— Tel. «20-792615

ADMINISTRATIE
ASSURANTIËN

HUUR/VERHUUR
AANKOOP/VERKOOP

HYPOTHEKEN
TAXATIES
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groot-bentveld centraal

op genootschapsavond
Door het niet meer beschikbaar zijn van
Zomerlust moest het Genootschap 'Oud
Zandvoort' voor zijn jaarlijkse bijeen-

komst omzien naar een andere lokali-

teit. Het werd het Bowlingcentrum
van Bouwes Palace en we moeten zeg-

gen dat we het er beslist niet onaardig

vonden. Gezellige zitjes, kaarsverlich-

ting en in Zandvoorts kostuum gesto-

ken Wurf-leden, waarvan de jonge ge-

neratie met de koffie rondging.

De ekspositie van monumenten op pa-

nelen beschikbaar gesteld door het mi-

nisterie van C.R.M., waarop details te

zien waren zoals houten konsoles, ge-

velstenen uit 1740 en deeldeuren van
een twentse boerderij daterend uit

1653, vonden wij niet erg indrukwek-
kend en ze kon ons inziens dan ook
niet in de schaduw staan van de ten-

toonstelling die afgelopen zomer ter

gelegenheid van het Monumentenjaar
1975 in het Huis in de Duinen werd
gehouden. Maar er waren gelukkig

nog andere zaken te bekijken en dan
noemen we onmiddellijk de getrou-

we kopie van het raadhuis, door de
thans 96-jarige heer M.F. Beuken uit

Amsterdam vervaardigd van tripleks,

waarbij hij als enige richtlijn een an-

sichtkaart had geraadpleegd. Ook het
werkstuk van de heer C. Koper, de
bomschuit ZV4 trok veel belangstel-

ling, en natuurlijk ook de overbeken-
de maar toch steeds weer boeiende
fotoserie van de Noordbuurt.
Centraal stond echter het landgoed

'Groot-Bentveld', voor welks redding

de Stichting tot Behoud en Instand-

houding van Groot-Bentveld (de naam
zegt het al) werd opgericht, die op de-

ze bijeenkomst warme pleitbezorgers

vond in de heren J.J. Schilstra, lid van
de Monumentenkommissie van
Provinciale Staten, H. Janse, hoofd-
architekt bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en Ir. C.J. Wage-
naar. Eerstgenoemde vond het een
goede zaak dat er ook buiten de re-

gio belangstelling is voor het voortbe-
staan van Groot Bentveld, met name
van de zijde van de Kult. Kommissie
van Noord-Holland, van Provinciale

Staten, die spreker zelf vertegenwoor-'

digt en van Heemschut. Wat de be-

stemming van het landgoed betreft

was de heer Schilstra van mening dat
dit beslist geen eenvoudige zaak zal

zijn. Er kunnen 819, maar ook 12
woningen van worden gemaakt. Ook
zou er een cemeentelijke of provin-

ciale dienst in kunnen worden gehuis-

vest. Maar wat er ook besloten mocht
worden: spreker hoopte dat eventu-
ele plannen in een geest van samen-
werking zullen worden uitgevoerd!

Uit hoofde van zijn funktie werd de
heer Janse enige tijd geleden met
Groot Bentveld gekonfronteerd, maar
de eerste kennismaking was lang daar-

voor geweest. Als jongen kon hij na-

melijk vanuit zijn kamer het historie-

se landgoed zien.

'Iets alleen, zonder de omgeving, be-

waren heeft geen zin' meende de kul-

tuur-historikus, die als voorbeeld de
gerestaureerde kerken in Beverwijk
en Heemskerk noemde. In een boeiend
betoog vertelde de heer Janse vervol-

gens de geschiedenis van het uit om-
streeks 960 daterende 'Groot Bentveld'
dat in 1966 op de monumentenlijst
werd geplaats, zijn verhaal eindigende
met de beschrijving van de deplorabele
staat waarin het nu verkeert. Een leem-
te in de monumentenwet vormt het
ontbreken van de onderhoudsplicht en
er zal dan ook worden getracht deze

in te voeren, aldus de heer Janse. Met
het restaureren zal een bedrag van ze-

ven cijfers gemoeid zijn, want ook het
omliggende terrein behoort bij de res-

tauratie. Sprekende over de situatie in

Zandvoort toonde de heer Janse volle-

dig begrip voor de moeilijkheden waar-

mee men hier te kampen heeft. Mis-

schien zou een beroep gedaan kunnen
worden op C.R.M, om enkele huizen
beschermd te krijgen.

Het musiceren van het Barok-ensem-
ble Haarlem paste geheel in de sfeer

van het oude landgoed en Ir. Wage-
naar kon zich heel goed voorstellen

hoe deze muziek vroeger op Groot
Bentveld had geklonken. 'Maar niet

alleen het historiese buiten, ook de
dorpskultuur (het monument van de
gewone man) verdient voor restaura-

tie ia aanmerking te komen' en aan
de hand van dia's vestigde de voorzit-

ter van het Genootschap Oud Zand-
voort de aandacht op enkele betref-

mevr. kraan-meeth

fende pand, o.a. 'de schuur van Dors-

man'.
Tot besluit toonde de heer Wagenaar
een paar opname van Groot Bentveld,

waardoor de aanwezigen het landgoed
aan alle kanten konden bekijken en

zich met eigen ogen overtuigen dat

redding niet lang meer op zich mag
laten wachten.
Het vertonen van de door C.R.M, be-

schikbaar gestelde films en die van
mevrouw Pietersen-van Keeren vond
op hetzelfde moment plaats, zodat

men de keus had ttusen de filmzaal

waar de heer Ton Bakels Jr. opereer-

de en het kijken naar de beelden van

het vroegere Zandvoort, die de heer

Klaas Koper voor ons draaide. Da^t de

oud rolprenten het, wat de belangstel-

ling betrof, wonnen van haar kulture-

ke soortgenoten is voor het genoot-

schap misschien een vingerwijziging

dat zijn leden zich toch het liefst ver-

diepen in de Zandvoortse historie.

Het was de inmiddels overleden J.L.

Timmerman, uit Bentveld, student

in de geschiedenis, die zich indertijd,

gesteund door de grafikus Aart van
Dobbenburgh inzette om Groot Bent-

veld voor verder verval te behoeden.
Dahkzij zijn bemoeiingen kwam het

landgoed op de monumentenlijst,
maar met zijn dood kwam tevens

een eind aan het gevecht om Groot
Bentveld te redden. Thans is de strijd

opnieuw ter hand genomen en het

was zijn moeder, mevrouw H. Timmer-
man-Groot, die daarvoor deze avond
woorden van dank richtte tot de heer

Aart van Dobbenburgh en 'net Ge-

nootschap 'Oud Zandvoort'.

Als laatste voerde burgemeester Na-

wijn het woord, die verzekerde dat de
gemeente Zandvoort in samenwerking
met de Planologische Dienst en Monu-
mentenzorg zal trachten aan middelen
te komen om de restauratie van Groot-

Bentveld te doen uitvoeren. Slechts in

het uiterste geval zal daartoe een ge-

deelte van het terrein in kavels wor-

den verkocht. Geruststellende woor-
den aan het slot van de avond, waar-

mee de eerste burger de talrijke aan-

wezigen een hart onder de riem heeft

gestoken !

nieuws
kort&kJeirr

• Met ingang van maandag 26 januari

a s. zal door de PTT-Zandvoort het

zogeheten éénbestellingssysteem wor-
den ingevoerd. Nadere gegevens over de
werking van dit systeem zullen binnen-

kort worden bekend gemaakt via de
verspreiding van een informatiefolder.

• Afgelopen zondag is op 84-jarige

leeftijd de onder de oudere generatie

Zandvoorters welbekende strandpach-

ter J. Kraaijenoord —in de wandeling
de mensenredder genoemd— overleden.

Kraaijenoord dankte die naam aan de
vele geslaagde reddingen van drenke-

lingen voor de kust van de badplaats.

Vanwege deze verdienste werd hij tot

erelid van de Zandvoortse Reddingsbriga-

de benoemd. De begrafenis van de

overledene zal donderdag a.s. plaats

vinden op de algemene begraafplaats

in Zandvoort-noord om 14.30 uur.

• De eerste wedstrijd van de ladder-

kompetite van de Zandvoortse Bridge-

club is gewonnen door het koppel
mevrouw Heldoorn-Smink met 62.04
°/o, gevold door de kopppels mevrouw
de Leeuw-Braun en de By-Vulsma met
reso. 60.71 en 58 93 %

waterstanden

jan.
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Wij zijn blij

met de geboorte
van onze dochter

VRIJDAG 16 JANUARI A.S.

DERDE KLAVERJASWEDSTRIJD
in de kantine van Zandvoortmeeuwen.

Waardevolle prijzen.

Organisatie: Stichting Kapklus

ENORME
PRIJZENSLAG

FROUKJE
9 januari 1976
23.57 uur.

Edo & Lavina van Tetterode-Snellens

Brederodestraat 77 - Zandvoort.

Froukje heeft vele broers & zusters

Moeder & kind maken het uitstekend

en verblijven tijdelijk in het Diacones-
senhuis te Heemstede.

DANKBETUIGING
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Ruim een halfjaar geleden —op 1 juli 1975— nam de zandvoortse gemeente-

raad een motie van de socialistiese raadsfraktie aan waarin het kollege van b en

w werd verzocht om pré-advies uit te brengen over de uitgifte van percelen

bouwgrond in de noordbuurt. De gelegenheid om de grond in erfpacht uit te

geven was volgens de indieners van de motie mogelijk geworden door de ver-

ruiming van de gemeenten voor de uitvoering van openbare werken een beroep

te doen op de kapitaalmarkt. Voor de uitgifte van bouwgrond in erfpacht in de

noordbuurt werden twee redenen genoemd: de grond is thans vrijwel geheel

in handen van de gemeente en de erfpachtuitgifte zou de bebouwing van de

kavels, waarvoor hoge prijzen worden berekend, kunnen stimuleren. De pvda

verklaarde nog dat het zeker niet in de bedoeling lag de erfpacht er door te

drukken maar door middel van de motie een diskussie over de grondpolitiek

van de gemeente op gang te brengen.

Nadat de motie met algemene stemmen door de zandvoortse volksvertegen-

woordiging was aanvaard, verklaarde het kollege van b en w bij monde van

zijn voorzitter binnenkort pré-advies aan de raad te zullen uitbrengen.

Inmiddels zijn ruim zes maanden verstreken en is er taal noch teken meer van

vernomen. B en w hebben het toegezegde pré-advies nog steeds niet geprodu-

ceerd en de gemeenteraad heeft er niet meer naar geïnformeerd. Doodse stilte

dus rond een aangelegenheid die en voor de gemeente, en voor de ingezetenen

van Zandvoort en in het bijzonder de gegadigden voor de kavels in de noord-

buurt niet van belang is ontbloot.

Wat is de oorzaak of zijn de oorzaken voor het uitblijven van het pré-advies

van b en w en een reaktie van de raad? Daar kun je eindeloos over spekuleren.

De meest ongunstige spekulatie is wel dat men onderling heeft besloten er

nooit meer over te reppen. De grond in de noordbuurt raak je toch wel kwijt,

zij het aan de meest draagkrachtigen. De mensen met geld. Maar dat is zeker niet

in het belang van hen die ook willen bouwen of renoveren en die geen grote

bedragen kunnen neertellen.

Zoals gezegd het is gissen, meer niet. Maar het wordt wel hoog tijd dat de be-

stuurders van Zandvoort zich over deze materie uitspreken.

tafel
fêT^^^y

• De zandvoortse prof wielrenner

Roy Schuiten ontvangt morgenavond
de door sociëteit Duysterghast be-

schikbaar gestelde 'Tafel van ver-

dienste' die jaarlijks aan een plaats-

genoot of instelling wordt uitgereikt,

welke zich volgens Duysterghast in

de ruimste zin verdienstelijk heeft

gemaakt v/oor de zandvoortse gemeen-
schap. Tot op heden werd de prijs, die

vijf jaar geleden door de sociëteit werd
ingesteld, toegekend aan achtereenvol-

gens hoteleksploitant Bouwes, de

stichting Rekreade, de Zandvoortse

Reddingsbrigade, de verloskundige

zuster Bokma en de zandvoortse ge-

meentepolitie. De ceremonie, welke
om 22.00 uur begint, zal muzikaal
worden begeleid door 'De Sensations
'75'.

• De afdeling Zandvoort van de Kon.
Maatschappij voor Tuinbouw en Plant-

kunde belegt op donderdag 29 januari

a.s. een dia- en informatieavond in ho-

tel Keur aan de Zeestraat. Er zullen

dia's worden vertoond van de onlangs

door de afdeling bekroonde tuinen als-

mede de tuinen die buiten de prijzen

vielen. De dia's, die vervaardigd werden
door de heer C. Davids, zullen van kom-
mentaar worden voorzien door de tuin-

deskundige de heer J. van Kleef . Tips
en adviezen over het kweken en onder-

houd van kamerplanten worden verstrekt

door de heer W.J. v.d. Heijdt. De avond
begint om 8 uur.

• Het Juliana kerkkoor en het Zand-
voorts Christelijk Kinderkoor hebben
van het Anjerfonds Noord-Holland elk

een bedrag van f 500,— ontvangen.
Het geld zal worden gebruikt voor de
aanschaf van een piano voor de repe-

tites en begeleiding van beide ensem-
bles.

circuit
Voor de Haarlemse rechtbank zijn

'eergisteren de pleidooiren gehouden
in de civiele procedure die door der-

tien inwoners van Zandvoort is dan-

gespannen tegen de gemeente Zand-
voort en de Nederlandse Autoren-
sport Vereniging (NAV).

De 1 3 Zandvoorters eisen van de ge-

meente en de NAV, dat het circuit

als racebaan zal worden gesloten. Kan
dit niet, dan willen de eisers geluidwe-

rende voorzieningen zien aangebracht.

Mr. K. Langelaar maakte de rechtbank
aan de hand van overvloedig materiaal

duidelijk dat eisers tijdens autoraces

aan overmatige geluidshinder bloot

staan. Hij noemde de verhuur van de
renbaan door de gemeente aan de CE-
NAV, de races organiserende dochter
van de NAV, misbruik maken van auto-

nomie onder invloed van plaatselijke

deelbelangen, waarbij hij sprak van
lobbyen door de plaatselijke horeca.

Mr. Langelaar vond dat de gemeente
door het circuit te Verhuren (nadat een
paar jaar eerder besloten was het cir-

cuitgebied een andere bestemming te

geven) inbreuk op de beginselen van
behoorlijk bestuur had begaan, alsme-

de een daad van onevenwichtigheid
en onzorgvuldigheid. Hij ging ook in

op de inkomsten, die de gemeente
door opheffing van het circuit zou
derven en meende dat de verhuur voor-

al daardoor tot stand was gekomen.
Bij het afwegen van alternatieven voor
het circuitgebied tegen het voortzetten

van het gebruik als racebaan was vol-

gens de raadsman verzuimd de kosten

op miljeuhygiènies gebied te bereke-

nen. Namens de gemeente Zandvoort
zei mr. F. Obermann, dat de burgelijke

rechter in deze kwestie onbevoegd zou
zijn en de eisers niet onzorgvuldig wor-
den behandeld. Hij wees erop dat het

ministerie van Economiese Zaken een
groot voorstander is van handhaving
van het circuit.

De rechtbank zal over 4 tot 6 weken
uitspraak doen.

• Op donderdag 5 februari a.s. orga-

niseert de plaatselijke kommissie van
de Kon. Noord en Zuidhollandse Red-
dingoMij. een bijeenkomst in hotel

Keur aan de Zeestraat. Tijdens de bij-

eenkomst zal officieel afscheid wor-
den genomen van de onlangs afge-

treden sekretaris van de kommissie
en de walbaas-lanceerder van de red-

dingboot, resp. de heren K.C. van

der Mije Pzn en J. Molenaar.

Tot nieuwe sekretaris van de plaatse-

lijke kommissie is de heer G.F.G. van
Elteren benoemd. Hij zal die funktie

kombineren met die van penningmees-
ter van de kommissie, zoals onlangs

in overleg met het hoofdbestuur van
de KNZHRM werd besloten. De bij-

eenkomst in Keur begint om 20.00 u.

• De recherche van de zandvoortse
gemeentepolitie stelt een uitvoerig

onderzoek in naar de indentiteft van
een man van middelbare leeftijd, die

gistermorgen in de duinen langs het
rijwielpad van Zandvoort naar Noord-
wijk bewusteloos werd aangetroffen.

De man die lichte kwetsuren aan zijn

gezicht vertoonde en tal van blauwe
plekken op zijn lichaam is per ambu-
lance overgebracht naar een zieken-

huis in Haarlem. Gisteravond was hij

nog niet bij kennis gekomen. Het on-
derzoek naar de herkomst van de onbe-
kende wordt bemoeilijkt doordat de
man niet in het bezit bleek van papie -

ren of andere voorwerpen, leder die in-

lichtingen kan verschaffen wordt ver-

zocht zich in verbinding te stellen met
de politie, tel: 4444.

Het bestuur van'de wandelsportver-
eniging 'Sandevoerde' nodigt de le-

den uit voor een bespreking van het
wandelsportprogramma voor dit

jaar tijdens een bijeenkomst op vrij-

dag 30 januari a.s. in hotel Keur aan
de Zeestraat. Tevens zal op de ver-

gadering de vaststelling van de kon-
tributie voor '76 aan de orde komen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

burgerlijke stand

ondertrouwd: Teunis Vastenhouw
en Margaretha Elisabeth Johanna; Ema-
nuel Cornelis Bluijs en Christina Stapel.

geboren buiten de gemeente: Daphne,
dv M. Patel lis en A.L. Janssen; Charis-

sa Arian Marchelle, dv. H. Eefting en
A. Keijzers; Dorothea Elisabeth Gezi-
na, dv. H. Schnegg en W.H.D. van der
Waals.

overleden buiten de gemeente: Jea-

nette Hendrika Laffree, oud 89 jaar,

gehuwd geweest met J.F. Wol; Maria
Meulman, oud 76 jaar, gehuwd ge-

weest met A. Lavertu; Anna Drenth,
oud 89 jaar, gehuwd geweest met K.
Kroeke.



foto Frans van Loon

Bewoners van de in de nabijheid van de oosttunnel van het circuit gelegen
flats aan de Lorentzstraat klagen niet voor de eerste keer over het grofvuil dat
achter hun woningen door tot op heden onbekenden wordt neergesmeten. Of
anders zijn het de wandelaars wel die verpozing in de duinen zoeken. Er wordt
achter de flats van alles gedeponeerd : overtollig geworden huisraad, zoals stuk-

ken vloerbedekking, versleten stoelen, banken en kussens. Ook treft men er

uit de keukeninventaris afkomstige ijskasten en wasmachines aan. Van de ille-

gale vuilstort geeft bovenstaande foto een weinig aanlokkelijk beeld.

Het lijkt ons iets voor de miljeuwachters om de situatie in ogenschouw te ne-

men en een serieus onderzoek in te stellen naar de herkomst van de rotzooi.

Niet eenvoudig al dat speurwerk, dachten wij, maar wel de moeite waard er

aan te beginnen en resultaat te boeken. Het resultaat van een meer leef- en ge-

nietbare omgeving voor de flatbewoners en de bezoekers van het duingebied.

Bi

strancbacht
Woensdagavond heeft in het Gemeen-
schapshuis een informeel gesprek plaats-

gevonden tussen het bestuur van de
Strandpachtersvereniging Zandvoort
en de leden van de diverse frakties in

de zandvoortse gemeenteraad.

Het initiatief voor de bijeenkomst was
genomen. door het bestuur van de strand-

pachtersvereniging en de direkte aanlei-

ding voor het gesprek met de raadsleden

was de door het kollege van b en w voor

dit jaar aangekondigde verhoging van de

vaste pacht voor de strandbedrijven met
30 °/o. Dat komt neer op een bedrag

van ongeveer f 900,— per strandpaviljoen

Na afloop van de bijeenkomst —waar-
voor de pers niet was uitgenodigd— ver-

namen wij dat van de zijde van de pach-

ters was betoogd,dat de tussentijdse ver-

hoging van de vaste pacht een ekstra las-

tenverzwaring betekent voor de toch al

zo kwetsbaar geworden bedrijfsvoering

van de paviljoens. Door de sterk geste-

fen loon- en onderhoudskosten, de ge-

ringe mogelijkheden voor ekploitatie-

verruiming en een teruglopend rende-

ment zijn de strandbedrijven in struktu-

rele moeilijkheden geraakt. De reserves

zijn op en het doen van nieuwe investe-

ringen uit eigen middelen is voor de
meeste pachters onmogelijk geworden.
Indien er van overheidswege geen pas-

sende of kompenserende maatregelen

worden genoemen ziet de toekomst
er voor de individuele strandpachter

j^|an0riïR^aÖi^5is<eri

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 -3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023)242212 Garage Flinterman,'

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. Groene Kruis

2135 Zandvoortse koerant

zeer sombef om niet te zeggen hope-

loos uit.

Wethouder Aukema toonde begrip voor
de positie van de pachters maar was
toch van mening dat zij gezamelijk —b.v.

door het stichten van een coöperatie-
tot een oplossing moeten zien te gera-

ken.

In 1977 loopt het huidige uit het

midden van de jaren zestig daterende

pachtkontrakt tussen de gemeente en
de strandpachters af. De gemeente wil,

zei Aukema, af van de variabele pacht
en komen tot de vaststelling van een
gelijk pachttarief voor alle strandbedrij-

ven met een jaarlijkse trendmatige aan-

passing.

De tussentijdse verhoging van de strand-

huur zal in de eerstvolgende vergadering

van de zandvoortse gemeenteraad aan

de orde komen.

zaken in zandvoort

Momenteel wordt in de Amperestraat
10 in nieuw-noord (nabij de Colpitt)

de laatste hand gelegd aan de bouw
van een nieuwe showhal voor de mo-
dellen van Ford wagens. De nieuwe
hal' die de naam krijgt van 'Fordoto',

is een vestiging van het automobielbe-
drijf H.P. Kooijman aan de Brederode-
straat. In de vestiging in nieuw-noord
zullen binnen enkele weken de gehele
lijn Ford auto's worden gepresenteerd
en is nu reeds het laatste model Ford
Taunus aanwezig. In de showhal zal

tevens een service-afdeling worden on-
dergebracht welke voorzien is van de
nieuwste installaties op auto-technies

gebied. Bij de nieuwe showhal is ruime
parkeergelegenheid aanwezig.

.medische dienst

DOKTOREN:
'Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

weekenddienst praktijk Bouman-Mol
zaterdag 17 en zondag 18 januari a.s.

Dr. G. Mol, Koninginneweg 34a,

Zandvoort, tel. 50 91.

ZUSTERDIENST:
zaterdag 17 en zondag 18 januari a.s.:

Zuster T.J.M, de Roode-van der Horst
Noorderstraat 30, tel. 63 58.

nieuws
kort&klein

• Tijdens de vorige week in de amster-

damse RAI gehouden Horecava, het

jaarlijks strijdtoneel voor restaurants

en aanverwante bedrijven voor het in

de wacht slepen van een zilveren koks-

, muts en andere prijzen, heeft in de ka-

tegorie Tourist Menu het zandvoortse

visrestaurant Duivenvoorden de hoofd-
prijs —een zilveren vork— behaald.

De trofee werd voor Duivenvoorden
veroverd door de 21-jarige sous-chef

van het bedrijf.Jan Tamerus. Hij mocht
de zilveren vork in ontvangst nemen
uit handen van de direkteur van het

Nationaal Bureau voor Toerisme, de
heer Strijkers.

• Het bestuur van de rk parochie St.

Agatha is voornemens om op korte

termijn tot sluiting van de houten nood-
kerk in Zandvoort nieuw-noord over

te gaan. Dit vanwege het kerkbezoek
dat beneden de verwachting is geble-

ven, de hoge onderhoudskosten en het

gemis aan een vast kerkkoor en een or-

ganist. De noodkerk werd tien jaar ge-

leden in de nieuwe en snelgroeiende

woonwijk in gebruik genomen in af-

wachting van de bouw van een perma-
nente kerk. Enkele jaren geleden heeft

men van de bouwplannen afgezien in

verband met de toen reeds gekonsta-

teerde geringe groei van het kerkbe-
zoek.

De sluiting van de noodkerk is nog niet

definitief, eerst wil het kerkbestuur de
mening van de parochianen polsen. Dit

zal gebeuren tijdens een bijeenkomst

op Ifebruari a.s.

familieberichten familieberichten

• Nostalgie naar de jaren '20 zal voor
één avond de Boedha Club aan de Hal-

testraat en de verwante Beach Club aan

het Stationsplein beheersen
r
tijdens een

groot festijn in beide etablissementen

op zaterdag 24 januari a.s. Vokale me-
dewerking aan de taferelen uit de ver-

geelde periode verlenen Mike Rondell

en The Sissies en de instrumentale bij-

drage komt van de achttien man ster-

ke engelse formatie 'The Pasadena
Roof Orchestra.'

De bezoekers kunnen een bijdrage le-

veren aan de sfeer van de jaren '20

door te verschijnen in de kleding zo-

als die toen werd gedragen. Zij kun-

nen er tevens aardige prijzen mee win-

nen o.a. een vliereis. naar Londen.
Toegangskaarten 8 f 12,50 p.p. zijn

vanaf heden verkrijgbaar aan Halte-

straat 12, Burg. v. Alphenstraat 4
en Stationsplein 1 1.

Telefanies bereikbaar onder de num-
mers 28 08 en 60 1 0.

• 'Ouwe jaers-aevend op het zeemans-
hoffie' (een spel van jutters en vissers

anno 1882) zo luidt de aankondiging
van een toneelstuk in drie bedrijven,

waarvan de folklorevereniging 'De

Wurf' op drie achtereenvolgende za-

terdagen in het gebouw 'De Krocht'

een opvoering zal geven en wel op
7, 14 en 21 februari. De voorstellin-

gen beginnen om 20.00 uur en na

afloop van de belevenissen van jut-

ters en vissers kan er worden ge-

danst.

Heden overleed geheel onverwacht tot onze diepe droefheid mijn lieve
man, onze zorgzame vader en grootvader, onze beste broer, zwager en
oom

SEVÏON DEKKER

op de leeftijd van 80 jaar.

Uit aller naam:

K.H.N. Dekker-Liem

Zandvoort, 13 januari 1976.
l'Amistraat 7

De overledene is opgebaard in een' der rouwkamers van het Uitvaart-
centrum Poststraat 7 te Zandvoort, gelegenheid tot bezoek dagelijks van
16.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur, uitgezonderd
zaterdagavond en zondag de gehele dag.

De teraardebestelling zal plaats hebben maandag 19 januari om 14.00
uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van l'Amistraat 7 omstreeks 13.40 uur.

Aan huis liever geen bezoek.

post
Met ingang van maandag 26 januari

voert PTT-Zandvoort —in navolging

van andere gemeenten— het zogenaam-
de éénbestellingssysteem in. De invoe-

ring van dit systeem voor de gebruikers

betekent dat zoveel mogelijk zaken,

kantoren en bedrijven hun post in de
ochtenduren zullen ontvangen en de
partikulieren in de diverse woonwijken
de postbestelling na het middaguur
kunnen verwachten. Op de zaterdag-

morgen blijft de bestelling van brief-

post gehandhaafd maar zullen geen

pakjes e.d. worden afgegeven.

De invoering van het éénbestellingssy-

steem, dat in grote delen van ons land

en de grote steden reeds wordt toege-

past, is een direkt gevolg van de in de
loop der jaren sterk gestegen kosten

van bestelling waardoor de PTT fors in

de rode cijfers is geraakt, aldus de pos-

terijen in een dezer dagen huis-aan-

huis verspreide informatiefolder.

Teneinde de kostenstijging zoveel

mogelijk te beperken en de verleende

service op een aanvaardbaar nivo te

kunnen handhaven, heeft de PTT het

éénbestellingssysteem ingevoerd. Dat is,

aldus de post, gebeurd na het nemen
van uitgebreide proeven en in nauw o-

verleg met regering en parlement. Ge-
bleken is dat het nieuwe systeem van „
dienstverlening goed werkt en in het

algemeen door het publiek als positief

wordt gewaardeerd.

Wil zal de PTT-Zandvoort voor men-
sen voor wie het een bezwaar is de och-

tendpost niet vroeg genoeg te ontvan-

gen op ruimere schaal dan thans het

geval is postbussen beschikbaar te stel-

len. Het entree voor een bus bedraagt

f 15,—. De ontvangen post ligt voor

postbushouders gereed maandag van
8.00 uur en 14.30 uur en dinsdag t.e.

m. zaterdag om 08.00 uur.

Dagbladen, tot nu toe in de tweede be-

stelling bezorgd, kunnen aan het post-

bussenloket worden afgehaald:

ma t/m vr 16.30 - 19.00 uur.

Openstelling voor de loketdienst: (alle

handelingen) ma t/m vr 08.30 - 09.00

uur.

Nadere inlichtingen over de openstel-

lingstijden van het postagentschap

aan de Pasteurstraat en over de

mogelijkheid daar de post of dagblad
af te halen, worden verstrekt door de

heer A.N.M. Mesman van het postkan-

toor aan de Louis Davidsstraat 18 te

Zandvoort.

Het Bestuur van de Afd. Zandvoort van
de Algemene Bond van Bejaarden geeft

met diep leedwezen kennis van het over
lijden van zijn penningmeester, de Heer

F. de JONG

Wij gedenken met grote dankbaarheid
het vele werk, dat hij met inzet van zijn

gehele persoon voor onze afdeling heeft

gedaan.

Namens het bestuur
W. Bosch Evers, Secr.

rctbobonk
grote krocht 34

>v telefoon 6941

kerkdiensten

NED. HERVORMDE KERK
zondag 18 januari a.s.:

10.30 uur: Pastoor H. Kaandorp en ds.

C. Mataheru, voorgangers in een dienst
van Schrift en Tafel onder verantwoor-
delijkheid van de Herv. Kerkeraad.
Kollekte: Raad van Kerken in Nederland.
JEUGDHUIS 10.30 uur: Jeugdkapel, Dhr.
C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 januari a.s.:

10.00 uur: Ds. S. Oegema te Castricum
19.00 uur: Ds. A.J. Krol te Vijfhuizen.

NED PROTESTANTENBOND
zondag 18 januari a.s.

10.30 uur: Dienst op uitnodiging van
de herv. gemeente in de n.h. kerk aan
het Kerkplein.

Geen dienst in de Brugstraat.

vrijdag 23 januari a.s.:

's avonds om half 8 in de geref. kerk.

Interkerkelijk gesprek en avondgebed.

ROOMS - KATH. KERK
AGATHA - KERK, Grote Krocht 45
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering

Zondagmorgen 1 1.00 uur: misviering

m.m.v. het dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering

met samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis —I ngang Wil lem-

straat. Zondagmorgen 9.30- 1i .30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pniël. Zuiderstraat.

r
Boek nu uw

Zomervakantie
Vlieg-, bus- en treinreizen, bungalows

en appartementen

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken

fa oubróoorbonk
m^y uwt/t nedcriond
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omroepers

DR. J. REURINK, arts

afwezig van 17 januari tot

en met
1 februari.

Waarn.: Dr. Ulrici

plus alle heemsteed-
se doktoren.

JONGEMAN zoekt woon-
ruimte, sousterrain of zo-

merhuisje. Koninginneweg
25, tel. 6479.

TE HUUR gevraagd event.

KOOP, flat of woning in

Zandvoort. Brieven met op-

gave van huur- of koopsom
onder nr. 400 buro van dit

blad.

JONGEVROUW zoekt part-

time job op kantoor of in

een winkel, in bezit van Mu-
lo- en typediploma, 8 jaar

bankervaring. Tel. 26 08.

Aangeboden: moderne aan-

bouwwandkast drie delen,

br. 2.70 - h. 2.25, wengé
met wit f 450,-; helm/
geei f 30,—; 4-pits gasstel

f50,-. Tel. 023-3137 47.

GEVR. FLINKE HUISHOU-
DELIJKE HULP voor 1/2
dag i.d. week. Mevr. Trappel
Kostverl. str. 3, tel. 36 79.

ZATERDAG, 17 januari

van 10.00 t/m 12.00 uur
VERKOOP van enig meubi-
lair en huishoudelijke art.

Duinweg 25.

TE KOOP jonge honden
1 1 weken - labrador-bast.

Fam Lukassen, Koning-
straat 83.

TE KOOP moderne kinder-

wagen en een babybad. Te-

vens een tropisch aquarium.
Grote Krocht 19.

PRACHT GASHAARD te

koop f 100,-. Tel. 57 11.

HUISH. HULP GEZOCHT
voor plm. 11 uur i.d. week.

Tijden n.o.t.k., tel. 39 29.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
__ ,

—

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

BLOEMKWEKERIJ
"DE NOTEDOPi'

voor groene en bloeiende

kamerplanten heeft U zelf

'n bakje wij maken het voor
U op, ook voor tuinplanten.

P.C. Heemskerk, Zandvoort-
selaan 183, tel. 63 80.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

75

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

ook voor inboedels en zol-

deropruimingen, tel. 6574

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen-met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 658JI
zijstraat van de Kerkstraat

FIJNWASSERIJ
W.M. DAMMANN jr.

Pakveldstraat 5, Zandvoort

Telefoon 37 54
Voor al uw:

overhemden
vitrage

blouse

kleden enz.

Grote Antiekbeurs (2000 m2)
te houden in de maanden
April en Mei tijdens het

„. ....... ..........--..--....-

bjQejjjboiigntoerïsten sei-
De onderhoudskosten van uw . . ,, „
. . „ . .. **,„ui,ooK zoen vraagt standhouders.
huis ziin niet meer aftrekbaar _ ° ,. ,. , .

~!J
. . ... u„,, ,„ j-, r Tevens wordt antiek m ver-

voor de belasting hou ze daar-
, consienatie eeacceD-

om zo laag mogelijk. ?°°P r?S j\|^ Hr
Bel daarom afwerkingsbedrijf

teerd 02520 -
1 5436, Hr.

BLOKDIJK ^P?.?.s
.:

voor al uw behang, witwerk
CNT¥r,c A nBE(,

en andere onderhoudswerk- HJl1 EJNIGfc ADRES......

zaamheden. Bel 02507- 7938, waar u origineel gebrand-

of schrijf een briefje naar post schilderde raampjes, en me-

bus 1 44 voor een geheel vrij- daillons krijgt. 100 °/o hand-

blijvende prijsoogaaf. werk. ,...„ w _.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

iche
Restaurant open vanaf

10 uur.

* Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

L^geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Bamaart 67 Tel. (02507) 2553.

TE KOOP AANGEBODEN
Kreidler Floret, bwjr. '72.

Billijke prijs. Oosterparkstr.

39.

TE KOOP Philips Tuner ver-

sterker en 2 boxen 17 watt.

Prijs f 400,-. Tel. 62 44.

JONG ECHTPAAR met 1

kind zoekt zo spoedig mo-
gelijk een huis in Zandvoort
te koop tot plm. 70.000,-.

Achterst, onderh. geen be-

zwaar. Tel. 2137 B.J. d'Hont.

BEACH - IN
Passage 24

UITVERKOOP
TOT
KORTING

DE NIEUWE

FORD TAUNUS
IS UIT

Gaarne tonen wij u hem in onze showroom

Televisietest:

een heerlijke ruime gezinsauto, zeer laag geprijsd.

Kom, kijk en bewonder bij

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt), Zandvoort Noord.

Telefoon 02507-6925.

Ejnun
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning

KEESOMSTRAAT 53,

inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 262,45 per maand.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 187,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 333,55 per maand.

3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 253,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 333,55 per maand.

4. de faltwoning
KEESOMSTRAAT 427,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 333,55 per maand.

5. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 12-1,

inhoudende: woonkamer, 2 slaapka-

mers, douche.
Huurprijs f 145,45 per maand.

6. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 413,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 366,05 per maand.

7. de flatwoning (voor alleenstaande)

LORENTZSTRAAT 547
inhoudende: woonkamer, slaapka-
mer, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 289,45 per maand.

8. de garage
KEESOMSTRAAT 7a,

Huurprijs f 37,50 per maand.

9. de garage
KEESOMSTRAAT 87a,
Huurprijs f 40,— per maand.
Voor deze garages hebben de bewo-
ners van het betreffende blok voor-
rang bij toewijzing.

10. de garage
KEESOMSTRAAT D,
Huurprijs f 40,— per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt

een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning be-
rust bij Burgemeester en Wethouders. Het
inkomen van het gezinshoofd is medebe-
palend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 20 januari
a.s. 19.00 uur, aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermelding
van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst donderdag 22 januari a.s.

om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

Doe Dons.

Ga Dons-

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 -Tel: {02507) 6975

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Zand-
voort maken bekend, dat voor een ieder

ter gemeentesecreterie, bureau volkshuis-

vesting en ruimtelijke ordening ter inzage

ligt de aanbeveling van de overleggroep
van huurder en verhuurders met betrek-
king tot de waardering van de woonvor-
men, de wijken en de ligging binnen de
wijken in het kader van de huurverho-
ging per 1 april 1976.

Zandvoort, 13 januari 1976.

Burgemeester en Wethouders voornoemd

De Secretaris, De Burgemeester
J. Hoogendoorn A. Nawijn

SEIZOENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Zand-
voort roepen voor het badseizoen 1976
gegadigden —uitsluitend inwoners der ge-

meente Zandvoort— op voor:

1. een vergunning voor het venten of het

aanbieden van diensten:

a. op het strand;

b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innemen van
een standplaats;

3. een vergunning tot het exploiteren van
een parkeerterrein.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiter-

lijk 10 februari 1976 ten raadhuize te

hebben ingediend. Aanvraagformulieren
zijn aldaar op de afdeling algemene za-

ken, kamer 4, ver krijgbaar. Aanvragen,
welke na 10 februari a.s. binnenkomen
of niet op de daarvoor bestemde formu-
lieren zijn gesteld, worden niet in behan-

deling genomen.
Degenen die voor 1976 reeds een vent-

of standplaatsvergunning hebben aange-

vraagd, behoeven niet opnieuw een aan-

vraag in te dienen.

Zandvoort, 12 januari 1976.

De Burgemeester en Wethouders voornoemd

De Secretaris De Burgemeester

J. Hoogendoorn A. Nawijn

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
HOUDT GRANDIOZE OPRUIMING

Voetbalschoenen 20 - 30 °/o korting

Trainingsschoenen 20 - 30 °/o korting

Div. linnen schoenen f 5,—
Schaatsen Adidas 74,50 f 50,-
Overige schaatsen 25.°/o korting

Tennisjurkjes en rokjes 20 °/o korting

kindertennisshorts f 19,—
kinder tennisshirts f 10,—

tennisschoenen f 15,—

kindertrainingspakken 47,50 f 35,—
ds. en hr. trainingspakken 69,50 f49,—
sporttassen o.a. Z.V.M. 24,50 f 15,—
slaapzakken 39,50 2 voor f 60,—
dames jacks v.a.f 39,—
heren jacks v.a.f 49,—
kinder jacks v.a.f 19,—

ds. en hr. jacks v.a.f 150,—

kinder rib pant v.a.f 30,—
ds. en hr. rib pant. br. en zw f40,—
kinderpullovers v.a.f 10,—

ds. en hr. pullovers v.a.f 19,—

ALLES MOET WEG
Haltestraat 35 Tel. 5986

snackbar

de tol 's maandags gesloten

tolweg 18 - telefoon 39 09

dagelijks geopend van 12.00 uur tot 23.00 uur — zaterdags van 12.00 uur tot 24.00 uur



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/T VERSTEEGE
Wjtma O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Wij willen ruimte maken voor

de nieuwe voorjaars collectie.

Daarom
ruimen wijonzegehete

voorraadopmet Kortingen
van

tot 50%
Zandvoortselaan 371

tel. 242313
Bentveld

H. W. COSTER
Makelaar o.g. üdMCCj

Burg. Engeibertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Pétegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

snackbar

Met het weekend een bloemetje

j.bluijs

tel: 2060
j

dat niet alleen mooi is maar ook spreekt haltestraat

Vdme^j
Specialist in alle bloemwerken. 65

VOOR DIREKT GEVRAAGD

ENIGE NETTE BEZORGERS

voor ochtend en/of avondwijk in Zandvoort te-

gen zeer goede beloning.

Inlichtingen: Stationsplein 27, tel. 31 88.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 -Tel. 023-331975

Kurz- en Metawa tin:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

STICHTING HUISHOUDELIJKE-

EN GEZINSVQORUCHTING
Programma van de cursussen voor
de periode van januari t/m april 1976
• KOKEN
Deze cursussen worden gegeven in Hotel
Interlaken, Van Speykstraat 20.
CHIN./IND. KEUKEN
8 lessen voor ƒ 36,—, plus ƒ 20,— Ingrediënten.
Op maandagavond, o.l.v. mw. Veldkamp.
Aanvang 19 januari 1976.

• NAAIEN
Deze cursussen zijn reeds volgeboekt.
Op vrijdagmiddag nog enkele plaatsen.
Aanvang resp. 12, 13, 14, 15 en 16 jan. 1976.

• BLOEMSCHIKKEN
8 lessen voor ƒ36,—

.

Met tevens adviezen voor het verzorgen van
"Uw kamerplanten.
Op dinsdagavond o.l.v. de heer Louwerns.
Aanvang 17 februari 1976.

• Creatieve HANDVAARDIGHEID
8 lessen voor ƒ35,—

.

Plus materiaalkosten plm. ƒ 15,—

.

Op maandagmiddag, o.l.v. mw. Terstegen.
o.a. mozaïk, pitriet, batiken voor sierdecoratie,
gipswerk, papiermaché, raamdecoraties.
Aanvang 19 januari 1976.

• VOETVERZORGING
3 lessen voor ƒ 13,50.

Op donderdagochtend, o.l.v. mw. Schleiffer.
Een goede voetverzorging maakt U het lopen
lichter.
Aanvang 12 februari 1976.

• MENSENDIECK/GYMNASTIEK
8 lessen voor ƒ36,—

.

Op dinsdagmiddag, o.l.v. mw Smeets.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen.
Aanvang 20 januari 1976.

• HAARVERZORGING
4 lessen voor ƒ 18,—

.

Voor 't zelf bijhouden van uw kapsel.
Op donderdagochtend o.l.v. mw. Einmahl.
Aanvang 18 maart 1976.
Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij

een minimum deelname van 12 personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tol-
weg 10, behalve de kooklessen.
Lestijden:
's morgens van 9.00-11.30 uur
's middags van 13.30 - 16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur.
Aanmelding voor deelname bij:

Mevrouw IJ.T. Febbenhof-Hilarides, Westerstraat
12, telefoon 40 26.

Schitdecs

éuteft

U.C. „

Tel.

2638

de bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

Dinsdag's de gehele dag gesloten .

haltestraat 24
telefoon 3201

BRILLENSPECIALIST:

Looman
Haltestraat 5 -telefoon (02507) 2174

Brillenspecialist — Kontaktlenzen

erkend fondsleverancier

Wij showen
de nieuwe Renault 4 Safari.

Kom maar kijken : op 't eerste ge-

zicht heeft-ie veelweg van de Renault 4
't Is dan ook 'n Renault 4. Een vrolijke

Renault 4 met flink wat wijzigingen.

Standaard zijn de modekleurentur-

quoise3donkerblauw3 groen en beige

Sahara (u weet niet wat u ziet3 of juist

wél). Blinkend chroom maakte plaats

voor modieus matzwart. Zwart zijn de

portiergrepen3 de ruitewissers, de ach-

teruitkijkspiegel en de bumpers.

Nieuw is het beklede stuurwiel,

het uitgebreide dashboard,

de royale opbergvakken.

En komt u nu eens op

die stoelen zitten.

Uitgevoerd in jersey met
gekleurde banen.

Hoofdsteunen met metaalgrijze

vinylbekleding.

Echt, u moet dat zien. U moet dat

voelen. Bij een bezoek aan onze

showroom kunt u
tevens deelnemen

aan de grote ^j
Safari-wedstrijd.

JJ
Met als hoofd-

prijs een

Safari-reis

naar Kenya.

Autobedrijf RINKO
Oranjestraat 2-12 Zandvoort TeS. 02507-2323-2424 (b.g.g. 33S0)
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nog geen voorzitter

voor kruisver. zandvoort
Hij hoefde gelukkig niet in aktie te ko-

men, maar het was toch wel een gerust-

stellende gedachte dat er donderdaga-
vond tijdens de ledenvergadering van
de Kruisvereniging Zandvoort een dok-
ter in de zaal was. Snelle polsen, ver-

hoogde bloeddrukken, allemaal van-

wege de felle diskussies over de pro-

blemen rond een bezetting van de
voorzitterszetel !

Het begon allemaal heel vriendelijk

met koffie en een inleiding van de
voorzitter, de heer K.J.W. van den
Broek, die uiteenzette hoe de fusie

van de drie plaatselijke kruisvereni-

gingen tot stand was gekomen, en
daarna een opsomming gaf van een
aantal bestuursleden, dat als belo-

ning (! ) voor het vijftien jaar en lan-

ger besturen van deze kruisorganisa-

ties tot erelid was benoemd, te we-
ten mevrouw A. Blaauboer - Zwart
en de heren C. Beekhuis, A.A. Cen-
se, J.C.M, van Eijk, A.J. Hollenberg
en J.L.C. Lindeman. De heer D.G.
Geurtsen had laten weten een erelid-

maatschap niet op prijs te stellen.

mevr, kraan-meeth

Bij de verkiezing van de kas-kommis-
ssie verklaarden de heren N.F. Bakels,

C.J. Ellenkamp en A.C. van der Meu-

len zich spontaan bereid het beheer
van de penningmeester eens nader te

bekijken, een agendapunt dus dat

geen enkele moeilijkheid opleverde.

Maar toen kwam de verkiezing van
het nieuwe bestuur en dat ging, we
zeiden het al, beslist niet van een

leien dakje. Met de door het huidige

bestuur voorgestelde kandidaten kon-

den de leden zich best verenigen, hun
bezwaar gold echter het ontbreken
op de lijst van de naam van de heer

C. v.d. Oever, die zich voor het nieu-

we bestuur als voorzitter beschikbaar

had gesteld. Ja, en daar zit je dan als

leek en je hoort opmerkingen als

'kommunikatie-stoornis', 'termijn-van-

inzending' en 'statutair-niet-mogelijk',

je merkt dat de gemoederen 'verhit ra-

ken en je vreest dat al die ijveraars

voor de volksgezondheid met hun e-

moties hun eigen gezondheid een
beetje in de weg zitten. De heer R.A.

van As, één van de vele pleitbezorgers

voor de heer Van den Oever, wilde ge-

bruik maken van art. 6 van het Huis-

houdelijk Reglement, dat de moge-
lijkheid biedt af te wijken van de al-

gemene regel dat géén voorstellen

in behandeling komen dan die welke
op de agenda staan vermeld. Volgens
de heer Van den Broek geldt deze
mogelijkheid echter niet voor een be-

stuursverkiezing, hetgeen werd beves-

tigd door de heer J. Wiesman, de
funktionarïs van het'Proainciaal Be-

stuur, die de fusie had begeleid. De
leden bleken echter niet te overtuigen

en vonden dat het bestuur, dat be-

paald niet vrijuit ging, nu een goe-

de gelegenheid kreeg zijn fout te her-

stellen. De stemming werd toen on-

plezierig en het was de heer B.F.

Bersma die de vergadering uit de im-

pase haalde met zijn voorstel een
niéuwe ledenvergadering bijeen te

roepen en het huidige bestuur te

vragen tot die datum in funktie te

blijven. De heer Wiesman adviseerde

het bestuur op deze suggestie in te

gaan, waarbij spreker van het hart

moest dat de ontstane moeilijkhe-

den toch wel te wijten waren aan de
onjuiste procedure die het bestuur
met betrekking tot de kandidaatstel-

ling had gevolgd, namelijk door pas

op dit moment met de kandidaten-

lijst op de proppen te komen.
Op 12 februari zal er opnieuw een le-

denvergadering worden gehouden en
ook dan* zal er ongetwijfeld weer veel

belangstelling zijn, want, we hebben
dat donderdagavond duidelijk kunnen
merken, de leden van de Kruisvereni-

ging Zandvoort voelen zich ten nauw-
ste bij een bestuursverkiezing betrok-
ken !

de les:

wie is

de baas?
Tijdens het vorige week gevoerde cir-

cuitproces heeft de raadsman van de
dertien zandvoortse ingezetenen, die

eisen dat het circuit als racebaan ge-

sloten wordt, het besluit van de zand-

voortse gemeenteraad het circuit aan
de Cenav te verpachten voor de duur
van vijftien jaar een daad van oneven-
wichtig en zorgvuldigon bestuur ge-

noemd. Onevenwichtig omdat de
raad op een uit financieel oogpunt
ontoereikende basis mogelijke alter-

natieven voor het gebruik van de ra-

cebaan heeft verworpen en onzorg-
vuldig omdat de raad aan de miljeu-

hygiëniese bezwaren tegen het racen

onvoldoende aandacht heeft geschon-
ken.

Tentijde van de beslissing het cir-

cuit te verhuren aan de Cenav was
de enorme herrie welke de racewa-

gens produceren voldoende bekend
en had de gemeenteraad stringen-

tere waarborgen mogen eisen dan
de vage toezeggingen omtrent een
geluidswerende wal, geluidsdempers,
en andere voorwaarden, aldus de
raadsman van de dertien.

Hoe kon het dan gebeuren dat de
~

zandvoortse volksvertegenwoordi-
ging een besluit nam.nadat een jaar

eerder was besloten het circuit ge-

bied een andere en minder milieu-

belastende bestemming te geven ?

De verhuur van de renbaan door de
gemeente aan de Cenav kwam tot

stand onder invloed van plaatselijke

deelbelangen, zei de raadsman van
de eisers.

Letterlijk: 'Lobbyen door de plaat-

selijke horeka'.

De raad heeft zich, mede door toe-

doen van de horekalobby.te gemak-
kelijk zand in de ogen laten strooien

en dat kan ook gezegd worden van
het ministerie van ekonomiese zaken
dat de huurder van de racebaan een
kredietgarantie heeft gegeven, ver-

klaarde de raadsman voor de recht-

bank. Het bleef onweersproken.

Wie stippelt het beleid uit en beslist

er over hetgeen moet gebeuren ?

De gekozen volksvertegenwoordiging

op alle bestuurlijke nivo's ofzijn het

de pressiegroepen die handel en wan-
del bepalen in Zandvoort en elders ?

Het weekblad Vrij Nederland van deze
week komt tot dezelfde konklusie als

de raadsman van de dertien Zandvoor-

ters. T.a.v. de rol die de pressiegroepen

spelen in de huidige beleids- en bestuurs-

krisis in de hoofdstad - je komt er zelfs

de naam van een der voornaamste zand-

voortse circuitlobbyisten in tegen —
schrijft het blad o.m.:

Nog voordat er maar een hokje op het
stembiljet werd ingekleurd, lag het be-

heer over Amsterdam al voor een zeer

groot deel in de hènden van de pressie-

groepen die zich in de jaren zestig, net
als de buitenparlementaire oppositie,

steeds beter hebben leren organiseren:

de middenstand, de Kamer van Koop-
handel, de banken, de grote werkge-
vers, de vakbeweging, de havenbaron-
nen, een warenhuis als De Bijenkorf.

De wethouders, en de raad, kregen
met hén te maken. Voor de oudge-
dienden was er niets nieuws onder de
zon : natuurlijk wilde Bouwes een
hotel aan de Weteringschans bouwen;
natuurlijk dreigde De Bijenkorf met
weggaan als de verkeersvoorzienin-

gen niet werden aangepast; natuur-

lijk wilde Pakhoed dat deze raad het
bouwplan zou aksepteren dat de
vorige raad van dit bedrijf had ge-

vraagd en dat het stipt en naar de re-

gels had gemaakt; natuurlijk wilde
de vakbeweging in een tijd van werk-
loosheid bouwobjekten als de Opera
en het Stadhuis, natuurlijk lagen er

plannen die nu eenmaal uitgevoerd
werden simpelweg omdat ze er lagen;

natuurlijk stond dit machtig rader-

werk niet stil op het moment dat de
partij dat wilde. En waar de partij dat
wel wilde, en in kommissie met ande-

re partijen ook deed, daar begon de
ellende. Een stemgedrag dat het pro-

gram volgde en tégen Bouwes en té-

gen Pakhoed en tégen de metro en
tégen de verhoging van de gasprijzen

ageerde, was voor de wethouders en
mede-ontwerpers van het program
onaanvaardbaar aan het worden. Z ij

waren de Realpolitiker; zij moesten
toch slagvaardig kunnen besturen; zij

hadden toch de werkelijkheidszin.
En de werkelijkheid was dat ze de
baas niet waren. Alleen: dat vermeldden
ze zelden openlijk, uitleggend en des-

,

noods vernederd, tegen hun achterban.

Zo gaat dat in de praktijk. Toch maar
niet het moede hoofd buigen, de handen
in de schoot leggen en bij de trieste pak-
ken neerzitten. Gewoon opnieuw begin-
nen. De lering die wij uit deze les mogen
trekken is: dat er ons, kiezers alles aan
gelegen moet zijn meer en in ieder ge-
val beter vat te krijgen op de zaken
waarmee de door ons gekozen afge-

vaardigden in de bestuursorganen wor-
den gekonfronteerd. Dat kan door te

streven naar opening van zaken in een
vroegtijdig stadium en meer informa-
tie en kennis over hetgeen nu nog bin-

nenskamers en achter gesloten deuren
en vensters wordt voorbereid en aan-
gekaart.

foto Frans van Loon

tafel voorschuiten
Zaterdagavond werd in de ruimte van sociëteit Duysterghast aan het Gasthuis-

plein de door de sociëteit jaarlijks beschikbaar gestelde 'Tafel van Verdienste' uit-

gereikt aan de zandvoortse prof. wielrenner en werelkampioen achtervolging

op de weg, Roy Schuiten. De wielrenner en zijn verloofde werden aan het be-

gin van de ceremonie begroet door de voorzitter van Duysterghast, de heer W.
Nederlof. Deze noemde het overhandigen van de 'Tafel van verdienste' een
bijzondere gebeurtenis voor de sociëteit en voor Roy Schuiten, die de naam
van Zandvoort het afgelopen jaar hoog heeft gehouden door zijn talrijke wie-

lersuksessen en het behalen van een wereldkampioenschap.
Daarna werd het woord gevoerd door de karnavalsprins van Duysterghast prins

Rinus de 1Xe, in net dagelijks leven het vvd-raadslid Rlen Couvreur. De pret-

prins begon zijn toespraak met een overzicht van de geboorte, groei en ontwik-
keling van de wielersport, een ontwikkeling waaraan deZandvoorter Roy Schui-

ten thans een belangrijke bijdrage levert met zijn topprestaties op de racefiets.

Prins Rinus was er van overtuigd dat Roy Schuiten in de toekomst nog vele

overwinningen in de wacht zou slepen en tenslotte ook het werelduurrekord
zou pakken.
Roy Schuiten ontving naast de 'Tafel van verdienste' ook nog een bedrag aan
geld dat hij direkt wenste door te schuiven naar een goed doel in Zandvoort.

Het geld ging naar het Dr. G.J. Plantinghuis, dat het bestemde voor de aan-

koop van een bewegende trap t.b.v. de speeltuin voor de kinderen van het

huis. Het attribuut kreeg de passende naam van 'Schuitentrap'.

Op bovenstaande foto de ceremonie in volle gang. Links Roy Schuiten, in het

midden voorzitter Nederlof en rechts prins Rinus in vol ornaat-Z ij staan ge-

schaard rond de 'Tafel van verdienste' en een schaalmodel van de 'Schuiten-

trap', een geschenk dat door de direktie van het Dr. G.J. Plantinghuis bijzon-

der op prijs werd gesteld.
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t
Heden overleed na een langdurige ziekte in de leeftijd van 53 jaar onze
broer, behuwd broer en oom

CORNELIS MARÏNUS SCHELVIS

Zandvoort:
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twee archst

voor r

Vorig jaar konden de raadskommissies

van advies en bijstand er maar niet in

slagen als één man een architekt aan

te wijzen voor het maken van een defi-

nitief ontwerp voor de uitbreiding van

het raadhuis.

Z ij raakten zogezegd in een impasse

over de vraag wie van de vier sollici-

tanten voor de uitbouw, t.w. de archi-

tekten Wagenaar, Van Oostrum, Ing-

wersen en Sterrenburg, voor het kar-

wei in aanmerking kwam.

Het dagelijks bestuur van de gemeente

heeft zich nadien beraden op welke

wijze de ontstane impasse kon worden
doorbroken en het stelt de raad thans

voor de architekten Wagenaar en Ing-

wersen gezamenlijk opdracht te verle-

nen voor het maken van de definitieve

bouwtekeningen.

Bij de vraag wie van de 4 architekten de

uitbreiding van het raadhuis zou moe-

ten maken hebben wij, zo schrijven b

en w in de toelichting bij het voorstel,

overwogen dat de jury die de inzen-

dingen beoordeelde, de stedebouwkun-
dige en de schoonheidskommissie qua
architektuur unaniem de voorkeur ga-

ven aan het ontwerp 'Noordkap' van

Wagenaar dat de deskundigen het er

over eens waren, dat het pJan 'Uraza'

van Ingwersen zowel organ isatories

als funktioneel het meest aan de ge-

stelde eisen voldoet. Wanneer die twee
ontwerpen worden samengevoegd 'kan

dit leiden tot een in alle opzichten

goed resultaat', aldus het kollege.

B en w stellen zich bij de uitwerking

van het raadhuisontwerp voor dat

architekt Wagenaar zich in de eerste

- 'M
URAZAKAP

Omdat de deskundigen de kapkonstruktie van het dak van het raadhuisontwerp van architekt Wagenaar
zo mooi vinden en de indeling van het plan van architekt Ingwersen zo doelmatig, menen b en w dat bei-

de ontwerpen best kunnen worden samengevoegd. Bovenstaande montage van beide tekeningen —het dak
is van Wagenaar en de rest van Ingwersen —geeft enigszins een beeld hoe het worden kan.
Wij hebben de oorspronkelijke benamingen van de ontwerpen van Wagenaar 'Noordkap' en Ingwersen
'Uraza' gemakshalve samengevoegd tot 'Urazakap' hetgeen vrij vertaald betekent Onzalig Plan.

plaats zal bezighouden met de uiter-

lijke vormgeving, de architektuur, ter-

wijl architekt Ingwersen de indeling

en het interieur voor zijn rekening

kan nemen.
Slim bedacht van het kollege. Ook
wat het stemgedrag van de raadsleden

betreft. Voor het plan Ingwersen stem-

den zes kommissie(raads)leden en

voor het ontwerp Waienaar vier leden.

Dat maakt samen tien en betekent

een komfortabele meerderheid voor

het voorstel aan beide architekten de
opdracht te verlenen. De architekten^

Wagenaar en Ingwersen hebben zich

inmiddels in principe met het ontvan-

gen van de dubbelopdracht akkoord
verklaard.

Het kan, lijkt ons, bijna niet meer mis
gaan met de voordracht van b en w
van de architekten Wagenaar en Ing-

wersen. Maar of dit ook het geval zal

zijn met een gekombineerd ontwerp
van beide architekten is wel zeer de
vraag. De plannen van de bouwmees-
ters lopen zowel wat vormgeving als

indeling van het gebouw aangaat sterk

uiteen en dat komt ook duidelijk tot

uiting in het juryrapport over de in-

zendingen, het kommentaar van de
stedebouwkundige en de leden van
de schoonheidskommissie. De me-' -

ning van de deskundigen wijst zeker-
niet in de richting van een mogelijke '-

samenvoeging van de plannen en men
kan uit hun konklusies dan ook niet

zonder meer afleiden dat een kombi-
natie van de stadhuisontwerpen mo-
gelijk is of wenselijk zou zijn.

Uit de toelichting van het kollege blijkt

niet dat de juryleden, stedebouwkundi-
ge en scboonheidskommissie door b en
w over het plan van de dubbelopdracht
geraadpleegd zijn. En dat is, gelet op
hun voorgaande bemoeiingen met de
ontwerpen en het belang van het pro-

jekt, toch wel een eerste vereiste. De
kombinatie van de uitbreidingsplan-

nen, waarvan H en w zich zo'n fraaie

voorstelling maken, kan wel eens een
monster baren.

Overigens zouden wij nogmaals een
lans willen breken voor het uitschrij-

ven van een nieuwe en dit keer open
prijsvraag, waardoor meerdere architek -

ten in en buiten Zandvoort in de ge-

legenheid worden gesteld hun denk-
beelden over de uitbreiding van het

raadhuis op papier te zetten.

inieuws
kort& klein

• Binnenkort is de oprichting te ver-

wachten van de stichting Kreativiteits-

centrum Zandvoort, welke zich ten doel

stelt de kreatieve mogelijkheden van de
ingezetenen te stimuleren door middel
van het verhuren van atelierruimte aan
beeldende kunstenaars en het bevorde-

ren en organiseren van mogelijkheden
tot kreatief bezig zijn. Bij de verwezen-

lijking van het projekt wordt gedacht
aan de ruimte in het gebouw van de
voormalige Mariaschooi aan de Ko-
ninginneweg.

Het initiatief voor een dergelijk projekt

werd ruim een half jaar geleden geno-

men door een drietal geïnteresseerden.

Zij namen kontakt op met wethouder
Aukema van kulturele zaken die zich

zeer positief tegenover het plan op-

stelde. Nadien zijn door meerdere be-

langstellenden de techniese voorberei-

dingen —stichtingsakte e.d.— verder

uitgewerkt en bevinden zich thans

in een vergevorderd stadium,

ageiiii
gemeeriteraail

Op dinsdag 27 januari komt de zand-
voortse gemeenteraad voor de eerste
keer in het nieuwe jaar in openbare
vergadering bijeen. De bijeenkomst
in het gemeentehuis begint om 20.00
uur.

De agenda vermeldt de navolgende
onderwerpen:

1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 16

december 1975.
3. Ingekomen stukken.

Brief van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Hulsberg dd.
10 december 1975, waarbij wordt
toegezonden een motie van de raad
dier gemeente inzake de betaling
van de 3% kalkarheffing.

Brief dd. 27 december 1975 van
Hans Janssen inzake beschikbaar-
stelling ruimte voor permanente eks-

positie zeevissen.

Brief van een groot aantal jongens
uit Bentveld waarbij wordt gevraagd
om een voetbalveld en andere sport-

velden.

Brief dd. 14 januari 1976, waarbij

T.J. de Jongh Visscher inlichtingen

vraagt over de plannen met 'Groot
Bentveld'.

4. Benoemingen: Kontaktkommissie
Kulturele Belangen.

5. Begrotingswijzigingen:. 85e en 86e
wijziging gemeentebegroting 1975.

4e en 5e wijziging begroting grond-

bedrijf 1975.

6. Onderwijsaangelegenheden.
Vaststelling adminïstratievergoeding

bijzonder basisonderwijs over 1975.

Vaststelling getal wekelijkse lesuren

in 1976 betreffende het vakonder-

wijs.

Vaststelling eksploitatievergoeding

bijzonder basisonderwijs over 1975.

Vaststelling vergoeding per lokaal en

per kleuter bijzonder kleuteronder-

wijs.

7. Grondtransakties: verhuur grond aan

de Zandvoortselaan.
8. Bestemmingsplannen:

Voorbereidingsbesluit Bodaanstich-

ting; Voorbereidingsbesluït natuur-

gebieden.

9. Aanschaf nieuwe rioolreinigingsin-

stallatie.

10. Vaststelling eerste verordening tot

wijziging van het Algemeen Ambte-
narenreglement.

1 1. Wijziging bouwverordening.
12. Vernieuwing snijroosters en borstel-

assen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

13. Binnenafrastering trekkerskamp 'De

Branding'.

14. Vaststelling rechtspositieregelingen

voor de beroepskern van de brand-

weer.

Honorarium lijkschouwers en heffing

rechten wegens lijkschouwing.

Aanpassing vaste vergoeding voor de
strandeksploitatie.

17. Uitbreiding aantal abri's.

18. Garantie Hypothecaire geldlening.

19. Architektenkeuze raadhuisuitbrei-

ding.

20. Wijziging van de salarisverordening

en van de daarbij behorende bijlagen.

21. Rondvraag.

15

16

foto Frans van Loon

Verleden week is een begin gemaakt met de uitvoering van het Kerkstraatpro-

jekt, waarvoor de zandvoortse gemeenteraad vorig jaar september een krediet

van f 75.000,— beschikbaar stelde. De werkzaamheden worden in drie fasen

uitgevoerd.

De eerste, de vernieuwing van het stokoude riool, is reeds een flink eind gevor-

derd. De voorbereidingen voor de tweede fase, de verbreding van het trottoir

aan de voet van de Kerkstraat en de aanleg van een aangepaste sierbestrating,

zijn in volle gang. De derde en laatste fase tenslotte omvat de plaatsing van
een aantal parkeermeters die het langparkeren in de smalle toegangsweg naar

zee en strand moeten beperken.

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT



groeten uit zandvoort burgerlijke stand familieberichten

Zandvoort Dr Joh. Mezgerslraat

De naam van Dr. Jo-

han G. Mezger was
aan het einde van de
19e eeuw onverbreke-
lijK verbonden aan de
door hem voorgeschre-

ven zeetherapie. Hon-
derden patiënten volg-

den op zijn advies

een kuur aan zee.

Het is dan ook niet

verwonderlijk dat naar

deze arts, die Zand-
voort grote bekend-
heid heeft gegeven,

een straat werd ge-

noemd.

overleden: Simon Dekker, oud 80
jaar, gehuwd met K.H.N. Liem; Maris
Jacoba de Koek, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met J.H. P. van Rosevelt.-

ondertrouwd: Willem Johannes Hart-

man en Joyce Hendrika Boxhoorn; Ger-

rit Zwemmer en Hendrica Margaretha
Brand.

geboren buiten de gemeente: Frouk-
je, dv. E. v. Tetterode en L. Snellens.

overleden buiten de gemeente: Ja-

cob Kraaijenoord, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met C' van Duijn; Frans de
Jong, oud 71 jaar, gehuwd met K.J.

te Bos; Cornelis Marinus Schelvis, oud
53 jaar.

waterstanden

ÉiftÉSïëirï

e De Stichting Historisch Museum
Zuid Kennemerland heeft zich afgelo-

pen zaterdagmorgen met een tentoon-

stelling in het Frans Hals Museum te

Haarlem gepresenteerd Aangezien
het bezit van de stichting vooralsnog

uit niet meer dan geestdrift en toewij-

ding van de initiatiefnemers bestaat,

kon het publiek de tentoongestelde,

voornamelijk topografiese, prenten

voor de stichting kopen. En publiek

was er genoeg.

De voorzitter van de stichting, jonkheer
van Valkenburg, zei in zijn openings-

woord dat het doel van een historisch

museum vooral was: het verzamelen
van alle mogelijke voorwerpen die de
geschiedenis van Zuid-Kennemerland
illustreren en vastleggen. Hierbij dacht
hij niet in de eerste plaats aan de top-

stukken op museumgebied, maar voor-

al aan de kleine dingen, zoals een oud
kwartet-spel, penningen of speelgoed.

We moeten in het oog houden, aldus

voorzitter van Valkenburg, dat wat in

onze jeugd aardig was, nu gezocht is

en wat in onze jeugd gezocht was, nu
zeldzaam is en wat in onze jeugd zeld-

zaam was, nu haast onvindbaar is ge-

worden.
Adviseur van de stichting, Frans Hals

direkteur Couvée, legde in zijn inlei-

ding de nadruk op het feit dat het in de
toekomst hopelijk op te richten muse-

um zeker geen strikt Haarlemse aange-

legenheid zou worden. Daarom ligt

het in de bedoeling nauw samen te

werken met de diverse verenigingen en
organisaties op kultuur-histories gebied
in de randgemeenten En omdat de
stichting nog niet over voldoende fi-

nanciële middelen, noch over een ge-

bouw of eigen ekspositieruimte kan
beschikken hoopt men ook op de steun
en medewerking van de plaatselijke o-

verheden Komtom een prijzenswaardig
initiatief, waarbij de gehele Zuid-Ken-
nemerlandse bevolking kan meewerken
aan de totstandkoming van haar eigen

histories museum.

« Nu de suksesvol verlopen ekspositie

van oude zandvoortse ansichtkaarten

is afgelopen hangt er in het antikwa-

riaat 'De papieren Waereld' meer dan
een dozijn etsen van kunstenaars uit

de zgn. 'Haagse School'. Naast de ro-

mantiese landschappen van o.a. An-

ton Mauve en Mathijs Maris is er een

keur van fel realistiese lithografieën

van de meer dan 150 jaar geleden in

Frankrijk werkende satirikus Honoré
Daumier te bezichtigen.

Tot eind februari in het winkeltje met
oude boeken en prenten, gelegen aan
de Kanaalweg 2, nog geen steen-

worp afstand van de Haltestraat.

• Ter gelegenheid van het tienjarig be-

staan organiseert de autosportvereni-

ging 'Sandevoerde' op zaterdag 31 ja-

nuari een familietoertocht voor auto's.

Het parkoer van de tocht voert langs

de mooiste plekjes van Kennemer-
land, aldus de organisatoren. De start

vindt om 13.00 uur plaats hij hotel

Keur aan de Zeestraat. Vanaf 12.00
uur bestaat gelegenheid om in te schrij-

ven voor de tocht. Het inschrijfgeld

voor leden bedraagt f 10,— en voor
niet-ledenf 12,50.

• De begrotingskommissie van de zand-
voortse gemeenteraad vergadert op
maandag 26 en zonodig op donderdag
29 januari over de begroting 1976,
welke in februari a.s. door de raad zal

worden behandeld.

• Morgenavond organiseert de karna-

valsvereniging 'De Noordeling' een
prinsenbal in het verenigingsgebouw
'De Krocht' aan de Grote Krocht. Het
festijn begint om 20.00 uur.

misverstand in de defensie van de te-

genstander kopte één der achterspe-

lers het leer naar zijn doelman. Maar
deze stond niet op de plaats waar hij

werd verwacht en de bal verdween in

het net. Vijf minuten voor het einde

van het in een sportieve sfeer gespeel-

de duel knabbelde WH een puntje

van de voorsprong van TZB af. Piet

Hoeben liet het leer met een geraffi-

neerd schot achter keeper Henk Bos
belanden.

In het begin van de ontmoeting kwam
de zandvoortse scheidsrechter G. van
der Kroon zo ongelukkig ten val dat

hij per ambulance naar een ziekenhuis
in Haarlem moest worden overgebracht.

Eerst dacht men aan een geblesseerde

enkel,rr\aar na een uitgebreid medies
onderzoek bleek, dat de arbiter een ge-

scheurde heupspier had opgelopen. Hij

moet voorlopig rust houden. De leiding

van de wedstrijd werd zondagmiddag
door bondsarbiter J. Koper overgeno-

men.
Door de zege op WH handhaafden de
boys zich op de tweede plaats van de
ranglijst achter koploper THB.

sport — spel

• De sportklup Unicum '73, een pro-

jekt van het revalidatiecentrum Nieuw
Unicum aan de Zandvoortselaan, wil op
sportief gebied kontakt leggen tussen

gehandikapten en niet-gehandikapten

om voor de gehandikapten de moge-
lijkheid te scheppen zich met een va-

liede tegenstander te kunnen meten.
Uiteraard is het niet noodzakelijk el-

kaar in kompetitie verband te ontmoe-
ten. De sportklup heeft een afdeling

boogschieten, tafeltennis en rolstoel-

basketbal. Het boogschieten is een

onderdeel van de Olympiese Spelen,

welke dit jaar in Montreal plaatsvin-

den. Willem van den Boschjid hand-

boogschieten van Unicum '73,heeft

zich geplaatst in de voorselektie O-

lympiese Spelen handboogschieten.
Op zichzelf is dit een bijzonder goede
prestatie, temeer daar deze deelne-

mer gebruik moet maken van een rol-

stoel.

Wellicht voor u, en vooral voor de ge-

handikapte lezers, een aanmoediging
om eens te informeren naar de moge-
lijkheden welke de sportklup Unicum
'73 te bieden heeft. Nadere informa-

ties over sportkf up Unicum '73 wor-
den verstrekt door de heer J. v.d.

Burch. ledere avond na 18.00 uur te-

lefonies bereikbaar onder nr. 02507 -

54 41.

Afgelopen zondag heeft TZB in de
kompetitie een 2-1 overwinning be-

haald op WH. Na een doelpuntloze
eerste helft opende Kees Molenaar in

het tweede gedeelte de score. Het twee-

de doelpunt werd TZB als het ware in

de schoot geworpen door één der ver-

dedigers van WH. Tengevolge van een

jan.
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KUK- TEXTIEL

vraagt een

NETTE VERKOOPSTER
voor hele dagen.

Tel. 69 75, Grote Krocht ,

30 - 32.

TE KOOP GEVRAAGD
STRANDPAVILJOEN
Brieven onder nr. 603
buro van dit blad.

TE KOOP twee pots melita

autom. koffie mach. f 150,-

4 grenen planken 20 x 3 tot.

f 150,—. Koningstraat 6.

JONG ECHTPAAR met 1

kind zoekt zo spoedig mo-
gelijk een huis in Zandvoort
te koop tot phn. 70.000,-
Achterst. onderh. geen be-

zwaar. Tel. 2137 B.J. d'hont.

KOOP- of HUURRUJJL
Aangeb.: beneden won. in

de Kostverlorenstr., 4 kam-
- douche - toilet - keuk. -

- tuin - centr. verw.

Gevr.: eengezinswoning .

Brieven onder nr. 600 bu-

ro van dit blad-

TE KOOP gevr. ruime een-

gezinswoning of ruime 4
kam .flat met uitzicht op
zee. Brieven onder nr. 602
buro van dit bald.

WIE heeft er vrije woon-
ruimte voor 'n groepsleid-

ster in 'n kindertehuis, tel.

02502 - 63 57 vragen naar

Marian Vlaar.

16 jarig meisje zoekt werk
als hulp in huishouding of

winkel. Drie dagen in de

week. Brieven onder nr.

601. buro van dit blad.

GEMEUBILEERDE kamer
aangeboden. Tel. 60 33.

TE HUUR aangeboden ge-

meubileerde benedenetage
voor 2 dames of 2 heren.

Tel. 51 82.

TE KOOP aangeb. Vramus
electr. Hawaiën gitaar m.
versterker in koffer f 500,-

TE KOOP aangeb. VW K
'70, bouwjr. '72. In pr. st.

1e eigenaar. Prijs f 4.000,-
Tel. 023 - 33 40 14 na

16.00 uur.

HET ENIGE ADRE& ...

waar u orïgineeLgebrand-j.

schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

O
IN HI-FI-AFDELIN
Scott tuner/verst., 3 jaar garantie, 2 x 25 watt . .

Lenco draaitafel LJ5, incLdyn. el

Box 301 Boxen stel, 5 jaar garantie. ,

co

Nivico,



BOUW VAN EIGEN WONINGEN
VOOR LAGERE INKOMENS

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
wil de bouw van eigen woningen bevorderen voor hen die een in-

komen beneden de f 22.000,— per jaar genieten.

Hoewel geenzins vaststaat, dat in deze gemeente een dergelijk pro-

ject kan worden gerealiseerd achten wij het plan de moeite waard
van een verder onderzoek en willen wij de belangstelling hiervoor
peilen.

Indien u een inkomen geniet van minder dan f 22.000,— per jaar

en belangstelling voor dit plan mocht hebben kunt u dit schrifte-

lijk kenbaar maken aan ons college.

Eventuele nadere inlichtingen kunt u verkrijgen op het bureau

,

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecre-
tarie.

Zandvoort, 19 januari 197.6.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,

De Secretaris, De Burgemeester

J. Hoogendoorn A. Nawijn

Bij de buitendienst van de

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

te Zandvoort bestaat gelegenheid tot plaatsing van enkele medewer-
kers zoals

a. TUINMAN
Voor de aanleg en het onderhoud van gemeentelijke groenvoor-
zieningen. Het bezit van vakdiploma's van Ie of 2e knecht-ho-
venier is vereist. Het bezit van het rijbewijs BE en/of C verdient
aanbeveling.

b. MEDEWERKER ALGEMENE DIENST

Voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden.
Deze werkzaamheden vragen in het algemeen een goede hand-
vaardigheid, technisch inzicht en aanpak. Het bezit van het rij-

bewijs BE en/of C verdient aanbeveling.

c. MEDEWERKER REINIGING

Voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden w.
o. het vegen van straten en pleinen. Het bezit van het rijbewijs
BE en/of C verdient aanbeveling.

d. TIMMERMAN
Voor het verrichten van alle voorkomende timmerwerkzaamhe-
den en voor het assisteren van de landmeetkundige dienst tij-

dens het meten. Het bezit van het diploma L.T.S. afdeling tim-
meren en enige jaren ervaring is vereist.

Het bezit van het rijbewijs BE en/of C verdient aanbeveling.

e. ELECTRICIËN

Voor het verrichten van onderhouds- en montagewerkzaamhe-
den aan de straatverlichting, verkeersborden e.d., alsmede
voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden
aan de electrische installaties van scholen en gemeentegebou-
wen.
Het bezit van het diploma L.T.S. afdeling electrotechniek en
enige ervaring is vereist.

Het bezit van een of meer V.E.V. diploma's en van het rijbe-

wijs BE en/of C verdient aanbeveling.

AANSTELLING

Aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van 12 maanden
plaats vinden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste
dienst kan volgen. Salaris van f 1.350 — tot f 1.732 — (groep III).

Voor jongeren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen van f 743,— tot
f 1.249,-.
Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar groep IV f 1,394 —
tot f 1.842 — mogelijk. De salarissen zijn exclusief de eventuele
verhogingen per l-l-'76. Kindertoelage volgens gemeentelijke rege-
ling, vakantietoeslag 7,8 °/o. Vergoeding dienstgebruik eigen fiets
f 96,— (met uitzondering van chauffeurs), voor werkkleding f 144 —
per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's of rijbe-

wijzen en verrichte werkzaamheden, binnen 10 dagen te richten
aan de directeur van bovengenoemd dienst : Raadhuisplein 4 te
Zandvoort.

omroepers

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

ook voor inboedels en zol-

deropruimingen, tel. 6574

NU OOK IN ZANDVOORT .

KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
_—..-._,.—..._.„——.._——--..-.4 ._.—

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

BLOEMKWEKERIJ
"DENOTEDOP"

voor groene en bloeiende

kamerplanten heeft U zelf

'n bakje wij maken het voor

U op, ook voor tuinplanten.

P.C. Heemskerk, Zandvoort-

selaan 183, tel. 63 80.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN .

reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

't (kindêr) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes^

Buureweg 1 -3 Tel. 658fl.'

zijstraat- van de Kerkstraat <•

!___
• _~

De onderhoudskosten van uw
huis zijn niet meer aftrekbaar
Voor de belasting hou ze daar-

om zo laag mogelijk.

Bel daarom afwerkingsbedrijf

BLOKDIJK
voor al uw behang, witwerk
en andere onderhoudswerk-
zaamheden. Bel 02507- 7938,
of schrijf een briefje naar post-

bus 144 voor een geheel vrij-

blijvende prijsoogaaf.

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

[tafels, stoelen, glaswerk,

- porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 51 85
Medisch gedipl. pedicure van

het Elisabeth Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023»

.316092 Haarlern_

Klein en groot

eten

v.d.WERFF'S
brood
Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

HOERA, HET IS ZOVER

Op verzoek van vele ouders, een ZWEMLES aansluitend op
het diploma B, gericht op het uithoudingsvermogen en UIT-

GROEIEND naar ZWEMVAARDIGHEID I (het C.diploma).

Lestijden: maandag en donderdag van 17.15-17.45.

Kosten: Leskaart ƒ 25,— excl. entree.

Aanvang: maandag 26 Januari.

Opgeven: voor aanvang v. d. les.

LEUK, dat steeds meer ouders er van doordrongen zijn, dat
ZWEMMEN en ZWEMMEN LEREN belangrijk voor hun kinde-
ren is.

BELONING: Nu begonnen en uit zonder zorgen in de komen-
de vakantie is uw beloning.

Komt u eens langs of vraagt u telefonisch Informatie bij onze
kassière.

Zwembad „De Duinpan"

Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-2170.

NIEUWBOUW
Centrum dorp, aan de Hogeweg

Te koop
2- en 3 kamer-

FLATS
met cv., lift, badkamer/ligbad, balkon.

Koopsom v.a. f 110,000,—. Spoedig te aanvaarden.

Inlichtingen bij de makelaars o.g.

J. ATTEMA,
Hogeweg 66, te!.: 2715
H. W. COSTER,

Burg. Engelbertsstraat 11, tel.: 5531

VAKANTIE;
de mooiste tijd van het jaar. De tijd om vrij te zijn. Om afstand
te nemen van- de dagelijkse sleur, van tijdschema's, verkeersopstop-
pingen, prikklokken enz.

VAKANTIE is de tijd om feestelijk en royaal de zonkant te kie-

zen. Om precies te doen waar je zin in hebt.

VAKANTIE is zorgeloos genieten voor ieder op zijn eigen manier.

Om verwoed te gaan sporten of te gaan diepzeedui-
ken. De grote versierder uit te hangen. Braafjes
vrouw en kind te plezieren. Alle bergen op en af te

klauteren. Heerlijk lui op het zonnige strand te lig-

gen.

Vakantie is hoe je het ook bekijkt zorgeloos genieten.

Vakantie laat men daarom niet aan het toeval over maar men
kiest kritisch en weldoordacht.

Wij geven U graag een eerlijke informatie en om de kwaliteit zo
hoog mogelijk en de prijzen zo laag mogelijk te houden.

REISBUREAU

KERKMAN
GR. KROCHT 20, TELEFOON 2560.

Veilinggebouw

*DE WITTE ZWAAN'

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,
zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713. tel. na.

18.00 uur 6658

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies"

geheel vrijblijvend"

Geen lidmaatschap
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sissies morgen
in zandvoort

OUDERS

De ziekte van deze; tijd, 'De bewegingsarmoede'
bedreigt ook Uw kinderen. Doe er wat aan.

LAAT ZE ZWEMMEN

Bij 'De Zeeschuimers' zijn ze in goede handen.
Wedstrijdzwemmen, waterpolo, kunstzwemmen
en wat niet al.

Vrijdags van 18.00 - 21.00 uur in 'De Duinpan'.
Kom eens langs. Vrijblijvende informatie.

Pak de telefoon en bel ; 21 98 of 49 51.

Zandvoortse Zwem en Poloclub

"DE ZEESCHUIMERS"

US?
iM,e*

M\s*
e

Drukkerij

Van Petegem

&Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

VERSTEEGE
•$£- ttatctoiielerbcbrtjf

JfjaltEfitrnat 18 Hnrtbbooct

SMtfoon 02507-4499

§fa. 56. ^alledux & ^n.

WONINGINRICHTING sinds 1Ö23

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

snackbar

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
In het nostalgies festijn dat de Boedha Club en de Beach Club morgenavond in

de respektievelijke etablissementen presenteren treden o.a. de Sissies op. De
Sissies leggen zich voornamelijk toe op het zingen van liedjes uit de jaren twin-

tig en het begin van de dertiger jaren. Zij kunnen zowel met de teksten van

Bert Brecht en melodieën van Kurt Weill terecht als met de engelse en ameri-

kaanse songwriters uit het nabije verleden. Alles wat zij doen -het zingen en

de broze act die zij daarbij opvoeren— is doortrokken van een ironiese onder-

toon. Bij de vertolking van Brecht willen zij wel eens rauw uithalen. Dan zijn

de Sissies op hun best.

W.M.F. — Royal Leerdam — de Porceleyne Fles:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

Met het weekend een bloemetje

9 m ^ r ,

• •,*
j.bluijj

tel: 2060

1

dat niet alleen mooi is maar ook spreekt haltestraat

'vdmG^
Specialist in alle bloemwerken. 65

de bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

Dinsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24

telefoon 3201

reisburo
EUROSOL

voor al uw
vacantie

en
zakenreizen

Kerkstraat 22
Galerij 16
Zandvoort
02507 - 39 51

VLIEGREIZEN
G. Bomans, Groot sprookjesboek.
J. Cleary, The safe house.

Ph. D. Dick, Het oog aan de hemel.

N. Doff, Afscheid.

M. van Donck, Het circus in de wereld.

J. Doyon, Herders zonder erbarmen.
H. Frankena, Romance in Montreux.
M.H. Gans, De oude Amsterdamse Joden-

hoek nu.

Rehn K. Gosta, Zagen zij ze vliegen.

J. Hamlink, Horror vacui.

Th. A. Harris, Ik ben o.k. - jij bent o.k.

Z. Hendriks, Gedragsproblemen in de klas.

A. Herzberg, Drie rode rozen.

G. Han Hoekstra, Verzamelde gedichten.

De isrëlieten.

M. van Keulen, Van lieverlee.

J. Last, Omnibus.
C. Leeman, Planeet Epsilon.

Ludlum, Het Matlock document.
H. de Man Rijshout en rozen/Marie of

ook de wederpartij.

J. van Manen-Pieters, Zwerftocht naar het

geluk.

N. Michalelewsky, Wintersturm...in Boen
dreizehn.

P. Moyes, Black widower.
R. Nieuwenhuys, Inde schommefstoel.
R. Nieuwenhuys, Wie verre reizen doet.

H. Onoda, Mijn dertigjarige oorlog.

R. Orwell, Afscheid van Catalonië.

J. Perry, Dad's Army.
E. Portno, Steen en been.

H.M.C. Put, Van water en van kleine diertjes.

N. Schuttevaêr-Velthuys, De stem van het

hart.

B. Stoker, Het hof der verschrikking.

L.N. Tolstoj, De kozakken.
Suriname
J.P. Thijsse, Herfst-Lente-Winter-Zomer.

Vithaldis, Het yoga kookboek.
A.E. van Vogt, Nul-A
Th. de Vries, Het geslecht Wiarda
M.T. Waltari, Sinuhe de Egyptenaar.

D. Westheimer, Jacht op het Olmeken hoofd
J. Willems, Een dode rups is een vlinder min-

der.

S. Wilson, Vrouwe Cicely.

B. Zuylen, De edelman, e.a. verhalen.

I. Asimov, I, robot.

E.L. Beach, Sluipvaart in de Pacific-D.A. Ray-

ner, Duel op de Atlantic.

Ph. M. Bosscher, Zeegeschiedenis van de lage

landen.

J.F. Burke, Moord per manuscript.

J. Ie Carré, Voetsporen in de sneeuw.
L. Carter, Keizerin van Callisto.

A.M.C. Christie, Elfde Agatha Christie vijf-

ling.

L. Deighton, Yesterday's spy.

P.P. Dobssinsky, Sprookjes uit Slowakije

J. Donkers, Ouders van nu.

M. Duffy", Ik wil naar Moskou toe.

U. Geiler, My story.

J.l. de Haan,.Pathologieên.

H.S. Haasse, Krassen op een rots.

A. Hampson, De donkere wreker.

C.G. Hart, No easy answers.

Havank, Griezelverhalen.

R. Herwig en M. Schubert, Het grote ka-

merplantenboek.
S. Howatch, Cashelmara.

T.G.H. James, Archeologie: Egypte.

H. Jukkema, Reis door het blauw.

M. Kuntzel-Hansen, Muziek met kinderen.

Kijken naar klederdrachten.

F. Laing, Ask me if I love you now.
Loetje, deel 2
W. Lord, De dag van Pearl Harbor.

D.F. Lunsingh, Scheurleer, Delfts blauw.

B. Mather, The white dacoit.

M.S. Nathusius, Een fout in het kadaster.

Nederland en de grenzen aan de groei.

R. Neely, Gevaarlijk lokaas.

'Pallisers', De Anthony Trollope.

H. Pease, Mystery atThunderbolt House.
J. Rhys, Reis door het duister.

H. Rubinstein, Slapelozen, welterusten.

A. Savours, Strijd om de Zuidpool
J.R.W. Spokerijen in Amsterdan en Amstel-

land.

J. Tate, Not the usual kind of girl.

K. Thorpe, Een man van staal.

H.H. Tieske, Ulrich, der Wohnwagen und ich.

M. Toonder, Wat enigjes.

Ph. A. Whitney, Mystery of the green cat.

Ph. A. Whitne, Mystery of the hauntes pool
A. Williams, Operatie 'Luie Hond'.

E. Zola, Het geld.

snackbar

de tol 's maandags gesloten

tolweg 18 - telefoon 39 09
dagelijks geopend van 12.00 uur tot 23.00 uur — zaterdags van 12.00 uur tot 24.00 uur

De
Steenhouwer

hv.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
"

Opening medio APRIL 1976 . „m M „

*
****** * * * *
* # * * *

"

eafqps ©ars *

* *

* * *

Café — Bar — Bistro

vat7
Joke en Piet Serno - Zeestraat 31 - Tel: 4932



woonhuizen te koop
aangeboden
tezandvoort

DUINWEG
Woonhuis. Ind. beg. gr.: gang toilet, woonkam., keuken, kel-

der, wagenloods/garage (3 auto's).

Ie verd.: 4 slaapkamers, zolderkamer (2e toilet).

Vraagprijs

OOSTERPARKSTRAAT

f 138.000,-

hoekwoning met voor- en achtertuin, schuur, cv. gas, achterom.
Ind. beg. gr. : entree, toilet, woonkamer met parket, keuken,
bijkeuken.

Ie verd. : 3 slaapkamers, douche, vaste trap naar zolder, 1 gro-

te slaapkamer.
Vraagprijs f 155.000 —

DR. CA. GERKESTRAAT
hoekhuis met garage, voor- zij- en achtertuin.

Ind. beg. gr. : L-vormige woonkamer, moderne keuken, hal, toi-

let, kelderkast.

Ie verd. : 3 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, 2e toi-

let.

2e verd. : 2 slaapkamers en veel berging.

Vraagprijs f 235.000 —

DR. CA. GERKESTRAAT
vrijstaande villa met garage en cv. gas.

Ind. beg. gr.: woonkamer, moderne keuken met vaatwasmach.
kookpl., oven, etc.

Ie verd.: 3 slaapkamers, douchekamer met toilet, zolderverd.

met losse trap.

Voor- zij- en achtertuin.

Vraagprijs f 325.000 —

CORT. V.D. LINDENSTRAAT

vrijstaande villa aan de duinrand met garage, cv. gas, grote ach-

tertuin met zitkuil.

Ind. beg. gr. : hal, toilet, L-vormige woonkamer met open haard,
moderne keuken.
Ie verd.: 2 slaapkamers, 2e toilet, douche.
2e verd.: zolderruimte met 1 slaapkamer.
Alles in prima staat van onderhoud, volledig gestoffeerd en ge-

meubileerd.
Vraagprijs f 375.000-

BOULEVARD PAULUS LOOT
vrijstaande villa met schitterend zeezicht, met cv., rondom
tuin.

Ind. beg. gr.: hal met tegelvloer, toilet, grote woonkamer circa

45 m2 met open haard, plavuizenvloer, keuken, garage.

Ie verd.: 1 grote slaapkamer ca. 30 m^met aangrenzende bad-
kamer met ligbad, dubbele wastafels en 2e toilet, ruime over-
loop met berging, 1 slaapkamer op het zuiden.
Vraagprijs f 425.000 —

Wij zoeken voor onze cgiënten
woonhuizen in de prijsklasse van

ƒ 100.000,— ƒ 400.000,-

bedrijfspanden
aangeboden
tezandvoort

te koop
WILLEMSTRAAT

bedrijfsruimte totaal opp. 100 m2.
bestaande uit 2 kantoortjes en werkplaats over het geheel een
zolder. Ook bereikbaar vanuit de Kanaalweg.
Vraagprijs f 75.000 —

ZEESTRAAT

winkelpand met bovenwoning, cv. gas.

Ind. beg.gr.: winkel (plm. 70 m2), keuken, open trap naar Ie
verd.

Ie verd.: grote woonkamer (45 m2) met openhaard, 1 kl. slaap-
kam., keuken, toilet/douche.
2e verd.: 1 grote slaapkamer.
Vraagprijs _ f 175.000 —

te huur
ZEESTRAAT hoek HALTESTRAAT
winkelpand met kelder en achterom en bovenwoning opp.
100 m2 winkelruimte.
Ind.: woning, L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers, ruime
keuken, toilet, badkamer, zonneterras.
Huurprijs per jaar f 35.000—

Wij zoeken voor circa 4 jaar ^mBB te huur een villa ^"

flats te koop aangeboden
tezandvoort

TJERK HIDDESTRAAT

3 kamerflat op 2e etage met berging en cv.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT

3-kamerflat op 2e etage met lift, cv. en berging.

Vraagprijs

VAN GALENSTRAAT
3-kamerflat op eerste etage met berging en cv., lift, uitzicht

op zee; gestoffeerd.

Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

4-kamerflat (verbouwd tot 3-kam.flat) op 9e etage, met lift,

cv. en berging.

Vraagprijs

DE FAVAUGEPLEIN
4 kamerflat met uitzicht op zee op 2e etage, cv.,
en berging.

Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
4 kamer-hoekflat op 8e (hoogste) etage, badkamer
met ligbad, plintverw., lift, berging en garage.

Vraagprijs

DE RUYTERSTRAAT
4 kamerflat op 3e etage met cv. en berging.
Vraagprijs

f 90.000-

f 97.000-

f 112.500-

f 116.000-

f 125.000-

f 135.000-

f 135.000-

BURG. VAN FENEMAPLEIN
ruime 4-kamerflat op Ie etage met lift, cv., berging en garage.

Vraagprijs f 140.000 — v.o.n.

KANTOOR
ZANDVOORT

Kostverlorenstraat 115
lel. 02507-2614

INLICHTINGEN MAKELAARDIJ

ING. G. A. CENSE
KANTOOR

AMSTERDAM
J. Vermeorplein S

Tel. 020-792615

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN
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GEMEENTERAAD KOOS DINSDAG

architekten
voor uitbouw raa
'De diskussies in deze raad over de uit-

breiding van het raadhuis zijn langza-

merhand afgedaald naar een peil, dat

ik mij in alle ernst afvraag of we nog
wel een gemeentehuis nodig hebben'.
Zo vatte burgemeester Nawijn het tijd-

dens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdagavond gevoerde debat sa-

men over de door het kollege voorge-

dragen kandidaten voor het maken
van een definitief ontwerp voor de
uitbreiding van het gemeentehuis; de
heren Ingwersen en Wagenaar.

Nou, dat was niet helemaal bezijden

de waarheid en zijn opmerking had
vooral betrekking op de houding van
de fraktie van de vvd die op allerlei

manieren probeerde haar favoriete

kandidaat, de architekt Van Oostrum,
naar voren te schuiven.

VVD-fraktievoorzitter JOUSTRA was
het gans oneens met het door het kol-

lege voorgestelde architektenduo Ing-

wersen / Wagenaar^omdat, zo betoog-
de de liberaal, bouwmeester Wage-
naar het minst had voldaan aan het

prografn van eisen voor de uitbrei-

ding van het raadhuis. Bovendien
was, vervolgde hij, uit de stemming
in de gezamelijke vergadering van
de raadskommissies van advies en
bijstand duidelijk gebeleken, dat de
voorkeur van de leden uitging naar

de architekten Ingwersen en van
Oostrum.die resp. 6 en 5 stemmen
kregen, terwijl de heer Wagenaar op
de derde plaats kwam. De heer Jou-
stra was daarom van mening dat wan-
neer twee architekten worden aange-

wezen de keus zou moeten vallen op
de heren Ingwersen en Van Oostrum.
Hij kondigde aan hier een voorstel

van te zullen maken en in stemming
te brengen.

Twee voordrachten dus: één van het

kollege van b en w en één van de he-

ren Joustra en de zijnen. Dat was nog
maar het begin. Er zouden meer vol-

gen. Ook nog uit de kring van de vvd.

Zo vroeg de liberaal ROOSELAAR zich

af of de uitbreiding van het raadhuis

'nu wel zo nodig is' mede gelet op de
grenzen die door de minister zijn ge-

steld aan het inwonertal van de ge-

meente, die de 18.000 zielen niet te

boven mag gaan. Belangrijke uitbrei-

dingen van het gemeentelijk diensten-

pakket zijn daardoor niet te verwach-
ten, meende de heer Rooselaar. Het
zou zelfs kunnen zijn dat er in de toe-

komst minder gemeentelijk personeel

nodig is door centralisatie van de dien-

sten in de regio en automatisering

van de administratie. Hij vond dat er

andere en meer dringende zaken aan

de orde waren zoals de bouw van een

nieuw politieburo, want de huidige

huisvesting van de ordebewaker was
in zijn ogen rond.uit belabberd.

Overigens was de liberaal van mening
dat Zandvoort zich de uitbreiding

van het raadhuis financieel niet kan
veroorloven. Door het onvoorzien
grote tekort van het zwembad, de
verplaatsing van de bibliotheek en
het stichten van een oudheidkamer
'is er geen geld meer over'.

'Zoiets doe je samen . . .

.'

We zijn, betoogde de heer Rooselaar,

bezig de nering naar de tering te zet-

ten in plaats van omgekeerd.
Hij stelde vooi de viei dbeinerners aan
het voorontwerp raarlhuisuitbreiding_

het hun toekomende honorarium uit

te keren, de deskundige jury te beta-

len en hartelijk te bedanken voor de
bewezen diensten, de schobnheids-

kommissïe te loven voor haar bijdrage

en het ontwerp of beter gezegd de
ontwerpen bij te zetten in de ijskast

voor betere financiële tijden wanneer
z.g. 'onrendabele investeringen' ge-

daan kunnen worden.
Intussen kunnen we dan gaan praten

over een 'rendabele' investering door
met de grootste spoed ernst te maken
met plannen voor een nieuwe investe-

ring van het politieapparaat in onze
gemeente, adviseerde de heer Rooselaar.

Dat was dan voorstel nummero drie.

Bij monde .van de heer VAN DER
MOOLEN stelde de pvda-fraktie voor
uit de door de jury als één en twee
geplaatste architekten een keus te

maken. B en w, zei de heer Van der

Moolen, zijn nu wel met een Salomo's
oordeel gekomen om twee architekten

aan te wijzen, maar wat zal het resul-

taat zijn ? Of de ene architekt over-

heerst de andere, of het wordt een

kruising tussen twee ontwerpen,
want elke bouwmeester zal toch wel

zijn ontwerp gerealiseerd willen zien,

aldus de socialist.

Hiermee was het vierde voorstel ter

wereld gekomen.
Inspraak nu-afgevaardigde F LI ER IN-

GA, deelde mee zijn-reeds eerder in-

genomen standpunt te handhaven. De
raad dient de door de jury en andere

deskundigen als no. 1 aangewezen ar-

chitekt te kiezen voor het vervaardi-

gen van een definitief ontwerp voor
de uitbreiding van het raadhuis. En
dat is, hoe je het ook wil wenden of

keren, de heer Wagenaar, aldus de

heer Flieringa. Maar om de zaken

niet eindeloos te rekken en uit te

stellen wilde hij, als het dan niet anders

kon, met de voordracht van b en w ak-

koord gaan. Maar een gelukkige oplos-

sing vind ik het niet, zei de afgevaar-

digde, die het debat verder doorspekte

met interrupties en welgemikte plaag-

stoten.

LOU KOPER van de progressieve kom-
binatie psp-ppr zei, dat het kollege met
de voordracht Wagenaar / Ingwersen de
kool en de geit wilde sparen. Hij zag

weinig heil in het samentrekken van
twee zo uiteenlopende ontwerpen. Nu
wij t.a.v. de keuze tussen de vier archi-

tekten duidelijk in het slop zijn geraakt

zouden wij er goed aan doen een nieu-

we en thans open-prijsvraag uit te schrij-

ven, aldus Koper.
Daar zag voorzitter Nawijn op zijn

beurt weinig heil in. Het zou alles nog
moeilijker en ingewikkelder maken,
meende hij.

De cda-fraktie stelde zich bij monde
van de heer VAN AS achter de voor-

dracht van b en w, al toonde spreker

zich niet bijster enthousiast over de
gang van zaken. De kommissies zouden
zich er in feite opnieuw over moeten
beraden, dacht de heer Van As.

Nadat het gehele kollege had betoogd
dat de voordracht steunde op de kon-

klusies uit het juryrapport en daarom
het beste was wat men had kunnen
doen om de impasse te doorbreken,

begon de diskussie opnieuw. Er lagen,

zoals gemeld, vier voorstellen ter ta-

fel. Na onderling overleg besloot de
pvda-fraktie haar voorstel in te trek-

ken ten gunste van de voordracht van
het kollege. De heer Rooselaar repte

niet meer over zijn voorstel de plan-

nen in de ijskast te deponeren in af-

wachting van betere tijden. En toen

waren er nog twee. Het voorstel van

b en w de heren Wagenaar en Ingwer-

sen aan te wijzen en de voordracht van

de vvd inplaats de heer Wagenaar de

heer Van Oostrum te kiezen. Maar
daar voelde, buiten de volgelingen van

meneer Joustra, niemand voor.

Mevrouw HUGENHOLTZ sprong in

de ring voor het voorstel van haar li-

berale partijgenoten. Zij vond het maar
vreemd dat het kollege de aanbeveling

van de kommissies niet had gevolgd,

waarbij de heren Ingwersen en Van
Oostrum de hoogste ogen hadden ge-

gooid. Zeer onbegrijpelijk, bitste de
freule.

Voorzitter NAWiJN betoogde, dat het

kollege altijd met een eigen voorstel

kan komen, zeKer wanneer, zoals in

dit geval, de meningen sterk verdeeld

waren en voor geen enkel ontwerp
een meerderheid was te vinden.

De vvd hield voet bij stuk en wilde

het voorstel tot aanwijzing van de

architekten Ingwersen / Van Oostrum
in stemming brengen. Dit gebeurde en

werd verworpen. Maar de liberalen

voelden zich nog niet verslagen. Een
sterk geslacht politici.

Inhakend op üers eerder gedane sugges-

tie van zijn partijgenoot Joustra, stel-

de heer BOSMAN voor één inplaats

twee architekten aan te wijzen. Een
voorstel dus dat de pvda had laten

varen. Alleen ging het bij de vvd niet,

om een keuze tussen de architekten

Wagenaar en Ingwersen, maar om het

verstrekken van de opdracht aan de

heer Van Oostrum.
Er werd dinsdagavond bij het leven

geschoven met architekten.

Dit voorstel werd eveneens verworpen.

En toen kwam na veel geharrewar en

knersing der tanden de voordracht

van het kollege in stemming.
Iedereen vroeg zich af wat de liberalen

nu gingen doen. De hele zaak opblazen

met dynamiet. Nee, dat is hun stijl

niet. Zij maakten een draai van 180

graden en stemden —minus de heer

Rooselaar die de plannen tenslotte

toch maar in de ijskast wilde opslaan—

voor het voorstel van b en w. Lou Koper
was en bleef tegen. Het voorstel van het

kollege werd zodoende met 15 tegen

2 stemmen aangenomen. Na de hamer-

slag van de voorzitter bood LOU KO-
PER b en w een tekening aan waarop
de toekomstige uitbreiding van het

raadhuis door het duo Wagenaar / Ing-

wersen was uitgewerkt. De kantoor-

ruimte van architekt Ingwersen bekroond

door het dak van architekt Wagenaar.

Een aanwinst voor het gemeentelijk

kunstbezit.

Na afloop van de raadsvergadering vroe-

gen wij aan de heer Bosman wat de re-

den was voor de ommezwaai van de

vvd-fraktie.

'Je moet natuurlijk alles proberen om
je ideeën en plannen te verwezenlijken.

Maar als je tot de konklusie komt dat

die geen kans maken, moet je je po-

sitief weten op te stellen', was zijn be-

scheid.

rc#t8tÉliirl

• De werkgroep 'Pré en Postnatale E-

ducatie' organiseert hedenavond in

het Gezondheidscentrum aan het Bea-

trixplantsoen een informatie- en voor-

lichtingsavond over de zwangerschaps-
periode onder het motto : 'Zo iets doe
je samen', ontleend aan de titel van
de dokumentaire die tijdens de bijeen-

komst zal worden vertoond.
Na de film volgt een modeshow waarin
door medewerksters van de modeboetiek
Domus uit Hillegom aangepaste kleding

zal worden gepresenteerd. De bijeen-

komst begint om 20.15 uur.

• Het oefenorogramma voor de le-

den van het station Zandvoort van de
Kon. Nrd. Zd. H. Redding Mij. voor
de komende twee maanden ziet er als

volgt uit:

zaterdag 7 februari: oefening met het

wippertoestel, vertrek vanaf het boot-
huis om 9.00 v.m.

zaterdag 20maart: oefening met de Dr.

Ir. S.L. Louwes, vertrek vanaf het boot-

huis om 9.00 uur v.m.

Zaterdag 3 april: oefening met de Dr.

Ir. S.L. Louwes, vertrek vanaf het boot-

huis om 9.00 uur.

Zaterdag 17 april: oefening met het

wippertoestel, vertrek vanaf het boot-

huis om 9.00 uur v.m.

Maandag 26 april: bijeenkomst in het

boothuis, aanvang om 20.00 uur n.m;

burgerlijke stand

overleden: Antje Keur, oud 86 jaar,

gehuwd geweest met H. Leemkuil.

ondertrouwd : Jacob Lammers en

Thea Johanna Elisabeth de Jong; Anto-

nius Jacobus de Vreng en Diederika

Antonia Bierman.

gehuwd: José Luis Carcia Marin en

Martine Jeanne Offerhaus; Ronals Wei-

Iers en Henriëtte Anna Haagen; Teunis
Vastenhouw en Margaretha Elisabeth

Johanna Paap.

geboren buiten de gemeente: Jessica

dv A. Kaïman en H.H. van Dijk; Turkan,

dv. N. Özgen en M. Gulbay.

overleden buiten de gemeente: Ma-

ria Johanna Meijer, oud 89 jaar gehuwd
geweest met C.A.S. Ophuijsen; Pieter

Kerkman, oud 73 jaar, gehuwd met E.

Schaap; Willem Brouwer, oud 71 jaar,

gehuwd geweest met W. Kaars; Hele-

na Berendina Maria Srnid, oud 59 jaar,

gehuwd met C.F. Schoorl; Meinke Feen-

stra, oud 96 jaar, gehuwd geweest met
L.J. Rinkel.

waterstanden

jan.

27
28
29
30
31

L.W.

19.39
09.58
10.07
10.57
11.37'

H.W.

12.22
13.29
14.28

15.09

15.49

RENAULT 6 TL
Een zakelijke auto voor
door de week Ideale auto
voor het weekend
Vlakke vloer en vijfde deur.
Wegklapbare hoedeplank
en achterbank.

Nieuw uiterlijk

Volledige uitrusting

Benzineverbruik bij

100km/uur1 op 13 2

Technische gegevens.
1108 cc -47 DIN pk-
135 km/uur

GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z'n geld

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT

\

H.W.
11.48

01.02
02.03
02.56
03.34

,.<; GIROl s

2665S
/T'vraór-i'
t ANGÖtA
VVOOR EEN ECHTE
^BEVRIJDING ;

-
MONDLANE STICHTING .. /

V ' ANGOLA COMITÉ >
s- A'DAM >-

L.W.

06.59
21.24
22.22
23.04
23.52



groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

Het bezig zijn van
een fotograaf met
zijn omvangrijke
apparatuur was
vroeger een ge-

beurtenis die veel

belangstelling trok.

Vooral van de zijde

van de jeugd, die ie-

dere keer weer tever-

geefs wachtte op het

vogeltje uit het brui-

ne kastje. Misschien
lukte het die dag in

de Haltestraat.

Heden is —voor ons geheel onverwacht— van ons weggenomen mijn
lieve man en onze vader

JAN RUDOLF SCHILTMEIJER

op de leeftijd van 59 jaar.

("Een vast burcht is onze God")

Zandvoort, 27 januari 1976.
Dr. Smitstraat 8. '

De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden om 14.30 uur in het
crematorium „Velsen" te Dnehuis - Westerveld.

Zandvoort: M.M.Schiltmeijer-Loppersum

Haarlem: Paul en Hilly

Zandvoort: Anke en Ad
Ruud
Frank

stijging strandpacht

gehalveerd
De fra ktie van de vvd in de zandvoort-
se gemeenteraad heeft dinsdagavond
toch nog een punt gescoord en in

haar kielzog de strandpachters.

Na een langdurig en soms fel debat
werd het voorstel van het kollege de
vaste pacht voor dit jaar op te trek-

ken met 31,9 procent, hetgeen neer-

komt op een bedrag van f 29.506,50,
verworpen. Het voorstel van de libera-

len de stijging van de strandhuur te

halveren (f 15.000) haalde het wel.

Het belangrijkste argument van het
kollege voor de pachtverhoging was,
dat zich sinds de laatste herziening van
de strandhuur in 1973 een aanzienlijke

prijsstijging had voorgedaan, waarbij

de vergoedingen ver zijn achtergeble-

ven Volgens een recente opgave van
het Centraal Bureau voor de Statistiek

bedroeg de stijging van het indexcijtei

voor de gezinskomsumptie over de af-

gelopen drie jaar 31,9 procent en met
dit precentage wilde het dagelijks be-

stuur van de gemeente de pacht voor
1976 verhogen Verder stelde het voor—
als aanloop naar een volledige afschaf-

fing van de vakindeling met ingang van
het seizoen 1977— de huidige vakinde-
ling in te krimpen en terug te brengen
van 10 naar 5.

Het voornemen van b en w de pachtsom
met eerder genoemd percentage op te

trekken werd door de strandpachters
niet in dank afgenomen. Zij maakten
hun bezwaren kenbaar tijdens een enke-
le weken geleden gehouden informele
bijeenkomst met de raadsleden en trok-

ken vervolgens bij het ministerie van
ekonomiese zaken stevig aan de bel.

Het ministerie stelde het kollege daar-

na telefonies op de hoogte van zijn

bezorgdheid over de stijging van de
pacht in verband met de gevolgen voor
de konsument.
Bezorgd over het voorstel van b en w
toonden zich dinsdagavond ook de
frakties van de vvd, cda en inspraak
nu. Alleen de socialisten hadden geen
moeite met de door het kollege ge-

vraagde verhoging van de huur. De
vvd stelde bij monde van de heer JOU-
STRA voor de strandvergunning voor
de eksploitanten van de haringkarren
met 100 °/o te verhogen, waar-

door het mogelijk zou worden de verho-
ging van de vast pacht van de strandbe-

drijven met de helft (15.000,-) te ver-

lagen

Nou, dat noemde de socialistiese wet-

houder van financiën AUKEMA vol-

strekt onaanvaardbaar en bijzonder on-

rechtvaardig. Voor liberalen, die altijd

zo prat gaan op hun bescherming van
het vrije ondernemerschap, ongehoord.
Hierdoor wordt een aantal partikulieren

(de visventers) uitgespeeld tegen andere
zelfstandigen (de strandpachters). Een
onfatsoenlijke en onzindelijke gedach-

tengang, vond Aukema.

Bijzonder getroffen door de warme belangstelling bij het heengaan van
mijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader, behuwd-vader en onze al-

lerliefste opa

SIMON DEKKER

betuigen wij U hiermede onze welgemeende dank.

Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uitdrukking gebracht, was voor ons een grote troost.

Uit aller naam:
K.N.H. Dekker- Liem.

Zandvoort, januari 1976
l'Amiestraat 7

kerkdiensten

grote krocht 34

telefoon 6941

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

vvd-er Joustra: lief voor strandpachters.

4841
2262

2525

2307

(023)

2323
2424

2754

Toen ook de raad blijk gaf niets te voe-

len voor het voorstel Joustra, kwam de-

ze met een nieuwe voorstel : halvering

van de door b en w gevraagde verhoging
van de pachtsom
Dit voorstel werd ernstig ontraden door
het kollege.

Burgemeester Nawijn betoogde dat het
hier niet ging om het verkrijgen van eks-

tra inkomsten voor de gemeente —van
meeropbrengst is geen sprake— maar van
een aanpassing van de geldontwaarding
in de afgelopen drie jaar. In feite ont-
vangt de gemeente niet meer dan thans
het geval is, aldus de voorzitter. Er is,

ook na de aanpassing, nog altijd spra-

ke van een achterstand.

De heer Nawijn hield de vvd voor dat
een verlaging van het indekscijfer spe-

ciaal voor de strandpachter zal leiden

tot een volslagen willekeur bij het vast-

stellen van pacht- en huurovereenkoms-
ten met andere partikulieren in de ge-

meente
Bij al onze overeenkomsten worden de
kostenstijgingen doorberekend en waar-
om zouden wij thans voor de strand-

pachters een uitzondering maken'?
vroeg hij.

Hij daagde de liberalen uit met argumen
ten te komen die de uitzondering hard
zou kunnen maken. Toen een duide-

lijk antwoord uitbleef, stelde de heer
Nawijn vast 'dat de vvd voor haar voor-

stel geen deugelijke motieven kon aan-

voeren'.

De argumenten kwamen van inspr. nu-af-

gevaardigde JAN TERMES, die in een
uitvoerig en goed gedokumenteerd be-

toog de ontwikkeling schetste die er de
laatste jaren toe hebben geleid dat de
strandpachters in materiële zin in een
kwetsbare positie zijn komen te verke-

ren. Door allerlei faktoren kunnen de
pachters de kostenstijgingen van de

laatste jaren niet meer bijbenen. Ook
de prijsverhogingen hebben niet geleid

tot betere bedrijfsresultaten. Daarom is

de door het kollege voorgestelde pacht-

verhoging een onaanvaardbare lasten-

verzwaring voor de pachters, die zij niet

anders kunnen verwerken dan door de
tarieven opnieuw op te schroeven. Een
vicieuse cirkel.

Wethouder AUKEMA gaf toe dat de
strandpachters met strukturele pro-

blemen zitten doordat de kosten snel-

ler stijgen dan de omzet. Maar de pro-

blemen moeten niet door de overheid
maar in de allereerste plaats door de
pachters worden opgelost, meende hij.

Na woord en wederwoord kwam ten-

slotte het voorstel van het kollege in

stemming. Het werd met 9 - 7 verwor-
pen en het voorstel van de vvd met
9 - 7 aanvaard.

De overige agendapunten werden vrij-

wel zonder diskussie aangenomen en voor
voorzitter Nawijn sloot circa half één
's nachts de eerste openbare vergade-

ring van de zandvoortse gemeenteraad
in het nieuwe jaar.

Gemeentesekretarie
Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, kiosk Raadhuisplein,

opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt, y

Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

242212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

Autobedrijven Rinko, Oranje-

straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

Adm. Groene Kruis

adviesdiensten

ONDERWUSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.
van 17.30 tot 18.30 uur.

adres: gemeenschapshuis.
Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 -21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428
Ma. 1m za.; 1 1.00 — 23.00 uur.

Zo.; 19.00 - 23.00 uur.

NED. HERVORMDE KERK

zondag 1 februari a.s.:

10.30 uur: ds. K.E. Biezeveld. Bedie-
ning Heilige Doop.
10.30 uur: Jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 februari a.s.:

10.00 uur: Drs. G.P. van Dam te Alphen
a/d Rijn.

19.00 uur: Ds. H.J. Hasper te Halfweg.

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOI
zondag 1 februari a.s.:

10.30 uur. prof. dr. A. van Biemen, n.h.

Bentveld.

ROOMS - KATH. KERK
AGATHA - KERK, Grote Krocht 45
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering

Zondagmorgen 11.00 uur: misviering

m.m.v. het dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE "

Linnaeusstraat 2
Zondagmorgen 9 30 uur: misviering

met samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis —Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30-1'1.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Prwel. Zuiderstraat.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

weekenddienst artsenpraktijk Bouman -

Mol, zaterdag 30 januari en zondag 1

februari a.s :

Dr. G. Mol, Koninginneweg 34A, Zand-

voort, telefoon 5091.

ZUSTERDIENST:

zaterdag 31 januari en zondag 1 febru-

ari a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

27 91.

r
Boek nu uw

Zomervakantie
Vlieg-, bus- en treinreizen, bungalows

en appartementen

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken
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Autobedrijf

DEALER "Irj VERSTEEGE vO°R
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam mJmm © zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's

bliksemaanbieding:

droog
trommel

bliksemaanbieding:

stofzuiger

bliksemaanbieding:

krulset
'&%,w

"

!Pö ^i:
P-

=£

7-?7st\
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Weer of geen weer uw wasdag blijft uw
wasdag dankzij deze fantastische Philips

droogautomaat tAWB 160) met een kapa
citeit van 4 kg wasgoed De verwarming
is instelbaar op 2700 en op 1000 W
kost normaal f 749,— ^^^ —

^

wilkes prijs 598.-

Draattopmodel van Erres Uitgerust met stof

grage krachtige 600 W moter voorzien

van metalen zuigbuizen stof indikator zuig

krachtregelaar en vele hulpstukken (pluis

jeszuiger glad mondstuk borstelmondstuk

kleine zuigmond spleet7uiger en borstel

zuigmond) Met voetschakelaar en verrijd

baar
kost normaal f 310,-

X?
'«?*,

wilkes prijs199.-,

Om snel een feilloos kapsel bi| u en de uwen
aan te leggen Handig van Philips (HP 4404)

om 8 dikke 6 midden en 4 kleine rollers

daarin te doen Binnen 10 minuten op tem

peratuur beveiligd tegen oververhitting

In de 10 minuten is het haar in de gewenste

vorm en nu ook voordelig

kost normaal in cassette f 109 —

wilkes prijs ƒJ|#
-

bliksemaanbieding:

radiator
t r '

< 5 r ,' H " *

i • i
I

I

i
F

I

I

5
*
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Extra warmte voor die extra koude dagen

Van Philips (HR 4180) dus topkwaliteit

Met ohe gevuld thermostatisch regelbaar

Gesloten circuit hoeft dus nooit te worden
bijgevuld Kompleet met afneembare wiel

tjes zit u er nu voor weinig geld warmpjes

bn
kost normaal f 175

wilkes prijs

deze aanbiedingen zijn geldig

t/m donderdag 5 februari ^^^J

ged. oude gracht 11b (ta.de raaks) haarlem (023)311140

thorbeckestraat 15 (ta hotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht 11b (tade raaks) haarlem (023)311140

thorbeckestraat 15 (to. hotel bwrvws) zandvoort 3378

ged. oude gracht 11b (t o de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat IS (to. hotelbouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht 11b (to.de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat IS (to. hotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht Ub (t o.de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 3378

omroepers omroepers snackbar

GEVR.: beneden huis met
2 & 3 kam. en tuin, voor 1

3 2 mnd. vanaf 1 5 mei,
liefst omgeving Nw. Unicum.
Brieven Mevr. Limburg, Sar-

phatiepark 50, Amsterdam.

WONINGRUDL
Aangeb.: te Heemstede,
huurwon. nieuwbouw gr.

L-kamer, 4 sip. kam., bad-
kam., voor en achtertuin

en garage.

Gevr.: te Zandvoort
huurwon. of flat, best. uit

4 kam. ï.g.st. verkerende.

Brieven onder nr. 800 buro
van dit blad.

TE KOOP AANGEBODEN
2 paar noren (schaatsen)

mt. 42 en 43. Tel. 28 80.

Mevr. Klijn, Kostverloren-

straat 96.

JONG ECHTPAAR met 1

kind zoekt zo spoedig mo-
gelijk een huis in Zandvoort
te koop tot plm. 70.000,-
Achterst. onderh. geen be-

zwaar. Tel. 2137 B.J. d'hont.

HETENIGE ADRES, •'-.

waar u orlgineëLgebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 ^/a hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

De onderhoudskosten van uw
huis zijn niet meer aftrekbaar

voor de belasting hou ze daar-

om zo laag mogelijk.

Bel daarom afwerkingsbedrijf

BLOKDIJK
voor al uw behang, witwerk
en andere onderhoudswerk-
zaamheden. Bel'02507- 7938,
of schrijf een briefje naar post-

bus 144 voor een geheel vrij-

blijvende prijsoogaaf.

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

ook voor inboedels en zol-

deropruimingen, tel. 6574

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

BLOEMKWEKERIJ
"DENOTEDOP"

voor groene en bloeiende

kamerplanten heeft U zelf

'n bakje wij maken het voor
U op, ook voor tuinplanten.

P.C. Heemskerk, Zandvoort-
selaan 183, tel. 63 80.

r

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel 02907-5117

't(kindêr) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 —3 Tel. 658Q..

zijstraat van de Kerkstraat

de bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20 00 uur.

Dinsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24
telefoon 3201

VERSTEEGE
•$$- ttntebuelerbebrnf

JgatttStrnat 18 - Zanbbooct

tEritfoon 02507-4499

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispfein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

"N

Kruisvereniging

Zandvoort

Algemene ledenvergadering, donderdag
12 februari 1976.
Aanvang 20.00 uur in het Gezondheids-
centrum, Beatrixplantsoen 1.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen
3. Verkiezing nieuw bestuur

4. Sluiting

Kandidaten voor het bestuur zijn:

Mevr. M.A.C, van Petegem-Valkestijn en
de heren R.A. van As, K.J.W. van den
Broek, R. Drenth, D.C. Gerritse, B.Th. van
Norden, C. van den Oever en H.W.M. War-
denier.

Voor het dagelijks bestuur zijn kandidaat:
C. van den Oever (voorzitter), D.C. Gerrit-

se (secretaris) en H.W.M. Wardenier (pen-

nignmfeester).

Het staat de leden vrij andere personen
kiesbaar te stellen.

Hiervan gaarne schriftelijke opgave,
uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering
aan het secretariaat, Beatrixplantsoen 1.

Deze opgave dient door tenminste 10
leden ondertekend te zijn en vergezeld
te gaan van een door de betreffende
kandidaat(en) getekende verklaring,

dat hij/zij een eventuele benoeming
aanvaard (en).

Het Bestuur

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43*
|dames en herenmode!

Z uit dé europese %
| modecentra in 't §
f hartje van zandvoort %

. ; Voor •*
::;s

ABONNEMENT

BELLEN kerkplein 3 -telefoon 4828 ^,

Mevrouw E Swiers te Papendrecht

wam

Afgevallen 34 kg

De Heer M B Dommisse te Valkenburg

Afgevallen 38 kg

ld Op

dit baldnurk

In 1976 slank worden en blijven

bij

WEIGHT WATCHERS
Voor Shnkblipers

» Ruim 12 jaar internationale ervaring met een wetenschappelijk verantwoord programma
• Miljoenen mensen over de gehele wereld werden reeds geholpen
• Cursussen in groepsverband over het gehele land

• Gratis begeleiding na het cursus programma
• 3 volledige maaltijden per dag
• Geen pillen, geen hongergevoel
• Geen contracten

L

Iedere donderdagmorgen om 9.45 uur in Zandvoort in het

Gemeenschapshuis.

BEL VOOR INFORMATIE

Mevrouw Catharine Kroonstuiver — telefoon 023 - 31 78 68J
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restaurants

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met in-

gang van 2 februari 1976 gedurende 14 dagen ter gemeentese-
cretarie (bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
voor een ieder ter inzage ligt het bouwplan voor het bouwen
van 7 bejaardenwoningen op het perceel Bramenlaan 2 (Bo-
daanstichting).

Visrestaurant

Duivenvoorden
Hetgehelejaargeopend

- TELEFOON

02507-2824
Reserveer tydigvwtqfel

HALTESTRAAT <? - ZANDVOORT

zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

#1») Jonkie.
EXPLOITEREN VAN VERKOOPGELEGENHEDEN

OP HET NAAKTSTRAND.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen gega-

digden —uitsluiten inwoners van de gemeente Zandvoort— op
voor het plaatsen en exploiteren van een verkoopgelegenheid
voor dranken, versnaperingen, geringe eetwaren, badartikelen
e.d. op het naaktstrand.

Per verkoopgelegenheid is 50 strekkende meter strand be-

schikbaar tegen een vergoeding van f 5.000,— per strandsei-

zoen jaarlijks aan te passen aan de gestegen prijzen. De te slui-.

ten overeenkomst zal gelden van 1976 tot en met 1986, be-

houdens de rechten van derden en onder het voorbehoud van
de door het rijk aan de gemeente te verlenen c.q. te verlengen
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vergunning.

De exploitant van elke verkoopgelegenheid zal jo;m. verplicht

zijn te zorgen voor de plaatsing van een in zindelijke staat te

houden toiletgelegenheid, waarin zich tenminste drie dames-
en drie herentóiletten bevinden.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 16 februari a.s.

op de daarvoor bestemde formulieren ten gemeentehuize te

hebben ingediend. Deze formulieren zijn aldaar op de afdeling

Algemene Zaken verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeentesecretarie, afd. Al-
gemene Zaken (kamer 4) worden verkregen.

Zandvoort, 27 januari 1976.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Secretaris De Burgemeester,

J. Hoogendoorn A. Nawijn

zeestraat 55 - telefoon 4681

* ** .*'# * * v* * * £
r * * #

ecfTQps ©ars*

Café — Bar — Bistro ï<

vat7
Joke en Piet Serhó —Zeestraat 31 - Tel: 4932'

De
Steenhouwer

ka

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PABADIJSWEG 1

wmmm—mMm—mm—m—m-mm^mmmmmcmm. Opening medio APRIL 1976 4mm—mmmmmmmm~mmmmmmm——m

' Wedgewood — ,Christofle:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22,
2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare
kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten van 27 januari 1976
op grond van artikel 21 van vorengenoemde wet heeft ver-

klaard, dat voor de z.g. natuurgebieden, alsmede van het per-
ceel Bramenlaan 2 (Bodaanstichting), welke percelen met een
rode omlijning op kaarten zijn aangeduid, bestemmingsplan-
nen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen ter gemeentesecretarie op het
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ie-

der ter inzage..

Zandvoort, 28 januari 1976.
De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

U.C.MHifyty 2*38

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

snackbar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 1975

de tol
tolweg 18 - telefoon 39 09

's maandags gesloten
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burgemeester nawijn hekelt

ministers en voorhaven deogen even gerichtop
In zijn nieuwjaarsboodschap aan de
zandvoortse gemeenteraad heeft bur-

gemeester A. Nawijn het besluit van

minister Gruyters van volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening gehekeld,geen

verdere uitbreiding van de gemeente
Zandvoort toe te staan buiten de hui-

dige grenzen van de bebouwing.

De bewindsman heeft uitbreiding van

het dorp ongewenst genoemd, omdat
dit toch maar zou leiden tot be-

volkingstoename uit Amsterdam. 'Die

bewering wordt verontwaardigd van

de hand gewezen. Het gemeentebestuur

is reeds jarenlang alert om te voorko-

men dat niet-Zandvoorters de schaar-

se woning-gelegenheid zullen betrek-
~

ken.' Burgemeester Nawijn stelde ver-

der dat het verwijt bitter stemt omdat
het juist staatsekretaris Schaefer is ge-

weest die de woonruimtebeschikking
boven een bepaalde koop- of huurprijs

heeft aangeschaft.' Daardoor zijn reeds

in toenemende mate woningen betrok-

ken door gegadigden van elders, die

met hun hoger bod Zandvoorters bui-

ten spel zetten.'

Verontwaardigd toonde de magistraat

zich voorts over de door minister Wes-

terterp van verkeer en waterstaat aan-

gevoerde argumenten tegen de aanleg

van een oost-west verbinding, welke
de badplaats voor snelverkeer beter be-

reikbaar moet maken. Hij noemde het

ontstellend dat de bewindsman aan

de hand van een verkeerstelling vast-

stelt dat het de laatste jaren niet echt

drukker is geworden in Zandvoort.
"Wat wil men daarmee aantonen ? Het
is als met een buis van een zekere dia-

meter die nu eenmaal per tijdseenheid •

een bepaalde hoeveelheid vloeistof

doorlaat. De vaststelling van dit feit

zegt niets over de hoeveelheid welke
moet worden doorgelaten'.

Maar het noodlot zal ons eerst goed .

treffen wanneer Amsterdam zijn zin

krijgt en er in zou slagen een voorha-

ven voor grote schepen te bouwen in

Umuiden. Dan is de boot eerst goed
aan en zal dit projekt de ekonomiese
ondergang inluiden van Zandvoort.

Volgens burgemeester Nawijn heeft de

aanleg van een voorhaven zoveel in-

vloed op de zeestroming dat het strand

van Zandvoort er door vernield zal

worden. Weliswaar hebben Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland geko-

zen voor de uitbreiding van Hoogovens
boven de aanleg van san voorhaven
maar, zo vervolgde de voorzitter van

de raad, dit uitsluitend op grond van

de werkgelegenheid. Over het verlies van

rekreatie- en natuurgebied langs de

kust, die veel verder zal gaan dan de
69 ha die nodig zal zijn voor de aan-

leg van de voorhaven, wordt in de no-

ta van GS over deze aangelegenheid

met geen woord gerept, aldus de heer

Nawijn. Hij vond dit een ernstige te-

kortkoming en bond de raad op het

hart bij de gevraagde reaktie op de

nota Gedeputeerde Staten hier alsnog

op te wijzen.

GKZIOT 1',-tJT DJS J}j.r,YK£RT or J>£ ST.-fJi HAARLEM

FORMULIER VOOR BEGUNSTIGER
STICHTING HISTORISCH MUSEUM ZUID-KENNEMERLAND

Ondergetekende:

naam

adres

woonplaats

geeft zich op als begunstiger van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland
ad ƒ ...... per jaar, (minimum ƒ 15,00) en draagt ƒ bij in de aankoop van

tentoongestelde tekeningen.

Betaling geschiedt per: Stichting Historisch Museum Zuid Kennemerland
POSTGIRO 3508 134, Haarlem.

BANK: Mees Hope, Haarlem 63.84.26.367 t.n.v. St.Hist. Mus. Zuidk.

Handtekening

Ongefrankeerd inzenden naar Antwoordnummer 168, Frans Halsmuseum, Haarlem

ofafgeven op de tentoonstelling.

de volgende mededeling. De Zandvoortse Koerant gaat 4 cent per
week meer kosten. De kleinste verhoging van uw uitgavenpakket aller tijden.

Hoe doen ze het er voor : de koerant 2 x per week zetten, opmaken, drukken
en laten verschijnen boordevol nieuws, achtergrondinformatie en foto's van
de gebeurtenissen in Zandvoort. Ze doen het er voor de medewerkers(sters)
van de koerant. Reden : lol, plezier en jolijt in het vervaardigen van de koe-
rant.

Maar terzake nu.

Een jaarabonnement gaat f 19,50 kosten, de betaling voor een halfjaar
wordt f 10,50 vanwege de dubbele administratiekosten en een abonnement
over de post bedraagt nu f 25,— per jaar.

Nog deze maand gaan de akseptgirokaarten de deur van ons pandje aan de
Willemstraat uit. Wij hopen dat u na ontvangst van de betalingskaart het

abonnementsgeld zo spoedig mogelijk op onze postgirorekening 2911087
zult willen storten. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Direktie en administratie Zandvoortse koerant bv.

foto Frans van Loon

De in Zandvoort woonachtige beeldhouwer Kees Verkade eksposeert vanaf

heden tot en met 15 februari as. in galerie Eijlders aan de Verlengde Halte-

straat kleinplastiek. Beeldjes van sportfiguren en circus- en variëté artiesten

waardoor Verkade nationale en internationale bekendheid heeft gekregen.

Er is dit keer ook een levensgroot beeld van een meisjesfiguur te bezichtigen

eerst uitgevoerd in beeldhouwerswas en daarna in brons gegoten, het lieve-

lingsmateriaal van Kees Verkade. Aan de wanden van de galerie hangen

kleden van Bep Roorda uit Heemstede. Tekstiele kunst met het aksent op

vakmanschap. Ook tot 15 februari.



UITVERKOOP

notten
Haltestraat 59

Baby- en Kleuterkleding

Nachthemden 116 / 176 maten
Petit Beteau ondergoed

20
KORTING

wanten - sjaals 2,50
truien lange mouw 10,00
Ladac jongens ondergoed 1,25
spencers 104 t/m 140 10,00
sportkousen 2,50

Baby majo's Lomaco
oranje - paars - groen - geel

mt. 80 t/m 92 6,90

nieuws
kort & klein

• De zandvoortse karnavalsvereniging

'De Scharrekoppen' organiseert voor de

volgelingen van de karnavalspret op
zaterdag 31 januari in de Beach Club
aan het Stationsplein een prinsenbal.

Het bal is een warming-up voor de
karnavalsdagen in februari a.s.

• Morgen, zaterdag 31 januari, vindt

de opening plaats van het wijkcentrum
't Stekkie' dat is gevestigd in de lokalen

van de voormalige kleuterschool Hum-
meloord aan de Linnaeusstraat.

Gedurende de gehele dag en in de
avonduren zullen demonstraties worden
gehouden van de diverse aktiviteiten

die in 't Stekkie plaatsvinden.

• Vanaf 1 februari a.s. eksposeert ge-

durende vier weken in het bejaarden-

oord 'Het huis in de duinen' mevrouw
Catharina Ruijsenaars-Klees haar schil-

derijen en akwarellen.

De tentoonstelling is dagelijks —ook
voor niet-bewoners van het huis—'

toegankelijk van negen tot vijf uur.

Steun AMNESTY rrirn

ons werk 1KTERKATI0NAL g^

eanduüortee hoeran!1

José Venturelli

Acryl truien, korte mouw
maten 92 t/m 152 3,95

notten
Haltestraat 59

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

riche
Restaurant open vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

" Doe Dons...

'•"." Ga Dons...

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 -Tel: (02507) 6975

LELIJK ? Maak het mooi, met een stuk natuur

9 van «l •_• d
j.bluijt

_ tel:20S0
zie ookj)nze voordelige koperaanbieding: haltostraat

helmkitten, hangbakjes en akers. 65
l zie

V

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

CVS
UdNBM
LidMCCl

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

Voor de ie maal von-
den zondag In de sporthal Oost te Am-
sterdam de provinciale turnwedstiijden
plaats voor het kampioensshap van
Noord-Holland. Van OSS namen
deel Birgitta Jonkman by de dames en
Nelleke de RooU btf de meisjes. Zij be-
haalden resp. 28.45 en 30.15 punten,
hetgeen niet voldoende bleek om in de
halve eindstrijd te kunnen uitkomen.
De turnwedstrijd van OSS tegen -Heem-
stede' werd vastgesteld op 22 februari
as. in Heemstede. Hoewel de oefen^e-
legenheid van deze Heemsteedse vereni-
ging door brand onbruikbaar is gewor-
den, zal naar alle waarschijnlijkheid

binnenkort van andere ruimten gebruik

gemaakt kunnen worden, zodat de wed-
strijd alsnog door kan gaan. Beide ver-

enigingen zullen dan uitkomen met een
keurploeg meisjes, een Jongste- en oufi-

ste meisjesploeg en een Jongste en oud-
ste JongensDloeg.
~In het kader van de landelijke aktie

'sportief bewegen' voor personen van
25 (aar en ouder, heeft het KNGV hsar
verenigingen oefentogen voor een trlm-
test toegezonden. Ook OSS heeft deze
ontvangen en stelt zich voor binnenkort
de test op haar lessen af te nemen en
volgens voorschrift 4 maal te doen
plaatsvinden, om aan de hand van de
bereikte resultaten te kunnen nagaan
of de konditie is verbeterd. Ook niei-
leden kunnen deelnemen doch dan is

opgave van naam en adres bij de tschn.
secretaris. Celsiusstraat 22, tel. 6318 wel
noodzakelijk.

MEDINA CARPETS B.V.

zoekt op korte termijn

VERKOOPSTERS
en

NAAISTERS (event. thuisnaaisters)

voor een nieuwe afdeling vitrage en over-

gordijnstoffen.

Bel voor het maken van een afspraak na
18.00 uur, tel. 02507 - 79 11.

Bericht voor 40 jarigen en 40 plussers.

OOK VOOR U IS HET

NOG NIET TE LAAT
Gebleken is dat plm. 70 °jo van de 40-jarigen en ouder de zwemkunst niet mees-
ter zijn.

Hier willen wij, UITERAARD MET UW MEDEWERKING, een eind aan maken.

A.S. MAANDAG 2 februari starten wij de volwassenzwemles voor 40 jaar en ou-
der, 's Maandags van 20.30 - 2 1 .00 uur en 's woensagds van 20.00 - 20.30 uur.

VOORDEEL
: rje enige kosten die er aan verbonden zijn, is een leskaart van
f50,00 (1/2 jaar geldig).

Ja, U leest het goed, U betaalt GEEN ENTREE.

/

V weet het toch:

NU BEGONNEN, IS VAN DE ZOMER GEZWOMMEN !

!

Zwembad „De Duinpan"

Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-2170.

Uitslagen van badmin-
ton-vereniging B.C. Lotus. De Jaarlijkse
klubkampioenschappen, op zondag 18 ja-
nuari gehouden in de Pellikaan-hal le-

verde 'n duidelijke doorbraak van enkele
jeugdspelers (sters) op.

Da 'winnaars: Jeugd: heren enkel: 1.

Jaap Enderman; 2. Bob Gansner. Dames
enkel: 1. Jannet Bonset; 2. Dorine Katz.
Gemengd dubbel; 1. Dorine Katz-Jaap
Enderman; 2. Jannet Bonset-Rob Gans-
ner.
Senioren: heren enkel: 1. Jaap Quee; 2.

Peter van Wijk. Dames enkel: 1. Anke
van de Mi(Je; 2. Gerda Koornstra. Ge-
mengd dubbel: 1. Anneke van der Poel-
Bob de Poel; 2. Dorine Katz-Jaap Ender-
man.
Het eerste team van Lotus is gepromo-
veerd naar de landelijke derde klasse.

Het derde team is gepromoveerd naar de
eerste klasse en het zevende team naar
de derde klasse.

VAKANTIE;

WAS U EIGENLIJK AL EENS
IN THAILAND? NOG NIET??

Hier komt dan de kans van Uw leven.

10 dagen Thailand (Bangkok)
1

voor....

met de volgende exkursiemogelijkheden;

* Boottocht over de Kwai-rivier
* Boottocht naar de Floating Market
* Tempelbezichtiging

(in Bangkok zijn meer dan 300 tempels)
* Bezoek aan hanengevechten en

krokodillenfarm.

OOK EEN COMBINATIEREIS IS MOGELIJK
b.v.

4 dagen in Bangkok en 3 dagen in Honkong of
2 dagen in Bangkok en 5 dagen in Singapore of
3 dagen in Bangkok en 4 dagen in Tokio

Uzegt het maar en het wordt bij ons binnen
enkele minuten voor U geregeld.

15 dagen Benidorm of Mallorca of Tenerife
of Tirol of het Gardameer kan na-
tuurlijk ook.

Is nog voordeliger ook.

Bij ons kan trouwens bijna alles.

Informeert U maar eens.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort
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"t stekkie' is nu
officieel in gebruik

'vMëtétëntt&t!

febr. H.W.
3 05.21

Het was toch wel sneu dat bij de ope-

ning zaterdagochtend van het zand-

voortse wijkcentrum aan de Fahren-

heitstraat, ' 't Stekkie', de verwarming

het liet afweten. Alles hadden de orga-

nisatoren in het werk gesteld om de
opening vlot en plezierig te laten ver-

lopen en toen was er de vorige nacht

iets gebeurd met een waakvlam en

een gasdruk die gezakt was en het

resultaat was een ijskoud wijkcen-

trum.

Maar dat is iets waar niemand wat
aan doen kan en het had het voordeel

dat de genodigden bij hun binnenko-

men onmiddellijk een kop koffie kre-

gen aangeboden. Buiten, waar het vol-

gens voorzitter A. de Vries toch altijd

nog kouder was, vond inmiddels de

officiële opening door de zandvoortse

karnavals-jeugdprins plaats door het

onthullen van de naam op de gevel.

In zijn welkomstwoord memoreerde
de heer De Vries de inzet van de da-

mes Brune, de Graaff, Jessurun, Kuin
en Risseeuw bij het tot stand komen
van het wijkgebouvy, waaraan uiter-

aard nog tal van andere vrijwilligers

hadden meegeholpen, o.a. de wijka-

gent, de heer Van Schagen, en de heer

S. Drommel, die resp. het timmerwerk
en de wandschilderingen voor hun re-

kening hadden genomen. Bijzonder er-

kentelijk was de heer De Vries voor de

gemeentelijke subsidie en de garantie

bij een eksploitatietekort. Burgemees-
ter IMawijn prees de volharding van de

wijkbewoners, die na lange voorberei-

dende bespreking had geleid tot de
oprichting van het aktiviteitencentrum.

\ i:

mevr. kraan-meeth

Tot slot zei de heer Nawijn van mening
xe zijn dat door deze wijk de ontwikke-
ling van Zandvoort tot in lengte van ja-

ren een stimulans heeft gekregen.

Nadat de zandvoortse kamavals-prins,

die uiteraard vergezeld was van zijn

Raad van Elf, de heer De Vries een
onderscheiding had omgehangen, bood
hij voor het wijkcentrum een skulptuur

aan van een zandvoortse visser en één
van een visloper.

Dat een goede buur beter is dan een
verre vriend had de korpschef 'van po-

litie, de heer Van Maris, gemerkt door
de prettige kontakten die reeds waren
gelegd met de wijkagent, de heer Van
Schagen, die onder dezelfde kap komt
te zitten. Sprekende over de naam "t

Stekkie' achtte de heer Van Maris bei-

de betekenissen, te weten een plezie-

rige gezellige plaats waar ieder zich

thuis voelt en een jong plantje dat

(met name in Noord) zal groeien en

bloeien, op het nieuwe wijkcentrum
van toepassing. Met een geschénken-
bon onderstreepte de korpschef zijn

beste wensen voor ' 't Stekkie'. Hier-

na kregen de genodigden de gelegen-

heid de fancy fair te bezoeken en

met een drankje de laatste kou te

verdrijven. Voor de kleintjes was er

daarna een poppenkastvoorstelling

in de peuterspeelzaal waar Marjolein

Hoefnagel de leiding heeft.

Het middagprogramma begon met
demontraties door leden van de Kara-

teclub. Een boeiende sport waarmee
Kung Fu ons via de tv al een beetje

vertrouwd had gemaakt. Gedurende
twintig minuten lieten de leden ver-

schillende toepassingen zien, waarbij

tot slot één van de leden met zijn voor-

hoofd een steen doormidden sloeg !

Karate is gebaseerd op zelfverdediging

4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15

06.01

06.19
07.00
07.36
08.18
09.13
10.19

11 36
00.20
01.20
02.19
03.06

L.W.

13.11

13.54
14.14
14.55
15.26

16.21

17.07

18.12
19.29

08.09
09.12
10.10
11.09

H.W.
17.26

18.07

18.29

19.16

19.57

20.41

21.40
23.02

12.56

13.46

14.27

15.15

L.W.
01.09
02.02
02.28
03.11
03.49
04.35
05.33
06.50
07.12
20.46
21.37
22.18
23-18

eanduoorfse hoeranr
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foto Frans van Loon

en het is dan ook begrijpelijk dat de
leden niet gelukkig waren met de plaat-

sing (notabene in onze bloedeigen
krant ! ) van hun foto bij een artikel-

tje over gevechtsport, een sport waar
zij beslist niet achter staan. We vinden
dat we tegenover de Karateclub wel
iets goed te maken hebben en daar-

om geven we graag de telefoonnum-
mers 71 18 en 3602 aan U door, waar
men alles over deze sport te weten
kan komen.
En toen mocht een tiental kleuters

laten zien wat ze van de balletlessen

van mevrouw Goenestein hadden op-
gestoken. En dat was heel wat, want
na drie maanden les vertrouwd te zijn

met de vijf posities, met een eenvoudi-
ge adagio en dan tot besluit nog een
fantasietje te brengen rond uit het

ei komende vogeltjes is beslist het
vermelden waard.

Ook Carmen Owens had veel sukses

met haar souldansers. In haar inleiding

verduidelijkte ze : 'Soul' is jezelf zijn,

je mag roef)en, je mag schreeuwen (iets

dat een paar kinderen zich niet twee
maal lieten zeggen), je moet doen waar
je zin in hebt, je moet jezelf ontdekken!
Daarna demonstreerden haar leerlingen

oefeningen, betrekking hebbende op
het souldansen, gevolgd door een soul-

dans, waaraan door ziekte van Carmen
slechts twee maanden gewerkt had kun-

nen worden. Pesalniettemin heel ge-

slaagd en bijzonder plezierig om naar

te kijken.

Dat de organisatoren onvermoeibaar
waren bleek uit het feit dat ook in de

avonduren "t Stekkie' een trefpunt

was van veel gezelligheid, te weten kie-

nen, dansen en amerikaanse verkoop.

Met recht, zoals de heer Van Maris
's morgens had opgemerkt, een plezie-

rige gezellige plaats waar ieder zich

thuis voelt

!

zondag 3 augustus
was absolute topda

BIB

'Van de 123 seizoendagen was het op
57 dagen tamelijk tot zeer druk op het

strand. Op 38 dagen was het stil en op
27 dagen was het strand matig bezet.

Er waren dit jaar 19 topdagen met een
zeer drukke strandbezetting. Hiervan
vielen 2 dagen in de maand juni, 8 in

juli en 9 in augustus.

Ook van het naaktstrand werd een
druk gebruik gemaakt.'

Dit deelt het Strandschap Zandvoort
mee in zijn zojuist verschenen jaaro-

verzicht van de diverse strandaktivitei-

ten gedurende de zomermaanden van
1975.

Tijdens het afgelopen zomerseizoen
werden door de Zandvoortse Reddings-
brigade, daarbij geassisteerd door strand-

politie en partikulieren, 57 personen
uit zee gered. Helaas kon voor twee ba-

ders, ondanks alle inspanning, de ge-

boden hulp niet meer baten.

In totaal werd aan 1424 personen
door de ehbo-dienst van het strandde-

tachement, het personeel van de bij de
rotonde gestationeerde ambulance en
de leden van de kustbrigade eerste hulp
verleend. De eerste hulp betrof voorna-
melijk snijwonden veroorzaakt door de
scherven van gebroken glazen en fles-

sen. In verband hiermee werd besloten

het aantal waarschuwingsborden aan

het strand uit te breiden.

De afgelopen zomer raakten aan het

strand 2433 kinderen zoek. In de mees-

te gevallen konden zij na enkele uren

worden overgedragen aan hun ouders
of begeleiders, maar soms waren uitge-

breide en intensieve speurakties nodig
om de kinderen op te sporen. De
kroon spande, volgens het strandschap,

een 13-jarige jongen uit Boxtel, naar

wie tot in de avonduren was gezocht,
toen het bericht binnenkwam, dat hij

zonder zijn ouders, per tein in zijn

woonplaats was aangekomen.
Evenals voorgaande jaren werd door
middel van verkeerstellers het in- en uit-

gaande verkeer langs Zandvoortselaan
en Zeeweg geregistreerd. Gedurende
de periode van september '74 tot en
met augustus '75 passeerden 5.017.950
voertuigen de Zandvoortselaan, t.w. in-

komend 2.508.755 en uitgaand 2.509.
195 voertuigen.

De cijfers van de op de Zeeweg gehou-
den tellingen zijn thans nog niet volle-

dig bekend. Gelet op het totale aan-

tal voertuigen, dat in het 2e halfjaar

1974 op de Zeeweg is geteld kan wor-

den gesteld, dat de Zandvoortselaan

58,8 procent van het verkeersaanbod
verwerkte en de Zeeweg 41,2 peocent.

Uitgaande van deze verhoudingspercen-

tages zijn in de periode september 1974
tot en met augustus 1975 globaal naar

raming 3.500.000 voertuigen via de
Zeeweg naar Zandvoort en het Bloe-

'mendaalse strand gekomen en vandaar

vertrokken.

Dank zij het milde voorjaar passeerden
meer dan 15.000 voertuigen de Zand-
voortselaan op 14 van de 17 zondagen
in de periode januari tot en met april

1975.

Het verkeersaanbod in mei bedroeg
493.140 voertuigen gemiddeld per dag
15.908.

Het verkeersaanbod in juni bedroeg
569.230 voertuigen gemiddeld per dag
18.975.

Het verkeersaanbod in juli bedroeg
617.790 voertuigen gemiddeld per dag
19.930.

Het verkeersaanbod in augustus bedroeg
663 155 voertuigen gemiddeld per dag
21.392.

In deze periode van 123 dagen werd
op 46 dagen het aantal van 20.000
voertuigen per dag overschreden met als

topzondag 3 augustus 1975, toen 32.910
voertuigen op de Zandvoortselaan wer-
den geteld.

Uitgaande van een gemiddelde autobe-
zetting van 3 personen kwamen die dag
rond 48.000 rekreanten per auto over
de Zandvoortselaan naar Zandvoort.

RADIO VERONICA London-city DRIVE-IN-SHOW
komt op zaterdag 7 februari a.s. in de bowling

van Bouwes-Palace met de disjockey's

TOM COLLINS en LEX HARDING
Entree f 5,— en konsumpties (alleen bier, frisdranken

en rosé) f 1,25

Organisatie: Westminster Manegment Rien Martens,

tel. 02507 - 70 11 (b.g.g. 02507 - 67 41)
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geen velden
in de gemeente
voor zandvoort'75
Het dagelijks bestuur van de gemeente
Zandvoort heeft afwijzend gereageerd

op het verzoek van de zaterdagvoetbal-

vereniging Zandvoort '75 om t.b.v. de
oefen- en wedstrijdaktiviteiten van de
vereniging sportvelden beschikbaar te

stellen.

De aanvraag voor de nodige faciliteiten

was door de zaterdagvoetballers van
Zandvoort '75 bij b en w ingediend, na-

dat zij begin december van het afgelo-

pen jaar het besluit hadden genomen
als zelfstandige vereniging te blijven

voortbestaan.

De geboorte van Zandvoort'75 behoort
tot de meeste recente sportgeschiedenis

van Zandvoort. Vorig jaar ontstond een
konflikt tussen het bestuur van Zand-
voortmeeuwen en een aantal leden van
de zaterdagvoetbalafdeling over aanstel-

ling en honorering van een trainer-

coach voor de zaterdagvoetballers. Na-

dat Zandvoortmeeuwen de eis van het
aantrekken van een trainer had afgewe-

zen besloten de opposanten tegen dit

besluit een zelfstandige voetbalvereni-

ging, los van Zandvoortmeeuwen, in

het leven te roepen. Deze vereniging

,

die de naam kreeg van Zandvoort '75,

startte vorig jaar met ruim honderd le-

den en neemt sinds september j.l. deel

aan de kompetitie. Omdat de nieuwe
klup in Zandvoort niet over de nodige
sportvelden beschikte werd buiten de
gemeente naar een -voorlopige- oplos-

sing voor oefen- en speelterreinen ge-

zocht. Die werd gevonden in Hoofddorp
waar men zich bereid toonde aan

Zandvoort'75 onderdak te verlenen

voor de training van de elftallen en
het spelen van 'thuis'wedstrijden. Een
noodoplossing die Zandvoort'75 zo
spoedig mogelijk wenste in te ruilen

voor een definitieve: het verkrijgen

van speelvelden in de plaats van her-

komst.
Nadat verscheidene bemiddelingspo-
gingen van het gemeentebestuur de
partijen weer bij elkaar te brengen
geen resultaat hadden opgeleverd, dien-

de Zandvoort'75 eind vorig jaar bij b
en w een verzoek in speelvelden aan
de vereniging beschikbaar te stellen.

Het kollege heeft het bestuur van
Zandvoort'75 nu meegedeeld hieraan

geen medewerking te zullen verlenen.

Over hun bemiddelingspogingen schrij-

ven b en w, dat zij het betreuren dat

het besluit van Zandvoort'75 om als

zelfstandige vereniging te blijven ope-

reren, een eind heeft gemaakt aan hun
pogingen om in deze kwestie een voor
alle partijen aanvaardbare oplossing te

vinden.

Zij zijn tot de overtuiging gekomen dat

de moeilijkheden ontstaan rond het

aantrekken en de betaling van de trai-

ner voor de zaterdagafdeling, niet de
werkelijke redenen zijn van de thans

heersende problemen, maar slechts aan-

leiding waren, om de regelmatig weer-

kerende problemen tussen het Zand-
voortmeeuwenbestuur en de zaterdag-

afdeling te doen oplaaien. Dat door
beide partijen, bij de hangende kwes-

tie nu èn in het verleden fouten zijn

gemaakt is duidelijk. B en w blijven

evenwel van mening dat de sport in

het algemeen en beide partijen in het

bijzonder, meer gebaat zouden zijn

geweest bij een oplossing door middel
van de statutenwijziging van Zand-
voortmeeuwen . De door Zandvoort

den om het verzoek in te willigen, al-

dus het kollege.

Toch is er nog troost en pleister op de

wonde voor Zandvoort'75. B en w ein-

digen hun bericht aan de vereniging als

volgt:

'Aangezien het gebruik van sportvelden

in Hoofddorp uw vereniging voor ern-

stige problemen stelt, lijkt het ons diens-

tig u tenslotte nog mede te delen, dat

naar wij van de zijde van de KNVB af-

deling Haarlem hebben vernomen, de-

ze instantie wellicht mogelijkheden ziet

om uw vereniging aan tijdelijke speel-

gelegenheid in Haarlem te helpen.'

*.***

Zandvoort '75 :

gedwongen ballingschap.

o.V*-

'75 nagestreefde grotere zelfstandig-

heid was naar de mening van b en w
door statutenwijzing realiseerbaar, re-

den waarom zij er bij het bestuur van

Zandvoortmeeuwen op hebben aan-

gedrongen, om op die basis een nieuw
gesprek mogelijk te maken.

Uit hetgeen in alle besprekingen en kor-

respondentie tot uiting is gekomen
moet echter thans worden gekonklu-

deerd, dat Zandvoort'75 beslist geen
mogelijkheid ziet om binnen de vereni-

ging Zandvoortmeeuwen te kunnen
funktioneren en Zandvoort'75 evenmin
goede samenwerking, ook als meer zelf-

standige afdeling, mogelijk acht, aldus

het kollege.

B en w motiveren hun weigering om
het verzoek van'Zandvoort'75 in te

willigen als volgt:

Alhoewel zij in principe het standpunt
innemen, dat iedere zandvoortse sport-

vereniging haar aktiviteiten binnen de

gemeentegrenzen moet kunnen uitoefe-

nen, vrezen b en w dat de bestaande

en kennelijk niette overbruggen tegen-

stellingen tot nog meer konfliktsituaties

zullen leiden bij het gezamelijk gebruik

van één en hetzelfde kompleks-sport-

velden. Immers ook Zandvoortmeeu-
wen heeft nog een zaterdag-afdeling

behouden, terwijl de akkommodaties
als kleed- en klupgebouwen door
Zandvoortmeeuwen worden beheerd.

Dit houdt tevens in, stelt het kollege,

dat het speelklaar maken van de vel-

den, het dagelijks onderhoud, het

schoonhouden en de buffet-eksploi-

tatie door leden van Zandvoortmeeu-
wen zal geschieden.

Gelet op deze faktoren kunnen b en

w Zandvoort'75 geen toestemming
tot het medegebruik van de aan

Zandvoortmeeuwen verhuurde velden

verlenen. Ook het kontrakt dat de ge-

meente met Zandvoortmeeuwen
heeft gesloten inzake de huur van de

sportvelden, schept geen mogelijkhe-

Een aardige tip van b en w voor Zand-
voort'75, dat wel, maar het ontslaat

het kollege niet van de plicht zorg te

dragen voor de nodige sportakkommo-
datie t.b.v. de vereniging binnen de ge-

meentegrenzen. Het zal niet eenvoudig
zijn die verplichting op korte termijn

na te komen, maar het zal toch eens

moeten gebeuren. De gemeente is er in

ieder geval niet mee rond —na de mis-

lukte bemiddelingspogingen— de han-

den in de schoot te leggen en Zand-
voort'75 blijvend in ballingschap te

laten verkeren. Er zal vanaf nu aan
moeten worden gewerkt de thuiskomst
van de klup voor te bereiden. Een ge-

meentebestuur dat er onlangs nog in

slaagde twee uiteenlopende bouwmees-
ters samen te brengen voor het maken
van een ontwerp voor de uitbreiding

van het raadhuis, moet ook een op-

lossing kunnen vinden voor het laten

spelen in Zandvoort van twee rivalen

op sportgebied.

Een pikante bijzonderheid is nog dat

de brief van b en w aan Zandvoort
'75 integraal staat afgedrukt in het

jongste nummer van het klupblad van

de konkurrerende voetbalvereniging

Zandvoortmeeuwen.Zonder enig na-

der kommentaar alsof de redaktie van

het blad wil zeggen 'Kijk dat komt er

nu van wanneer je ons verlaat'. Wij

krijgen sterk de indruk dat niet alleen

de houding van Zandvoort'75 een bar

riëre is geweest voor de bemiddelings-

aktiviteiten van de gemeente.

njeüws
kort&klein

• De Tennisclub Zandvoort bestaat

dit jaar een kwart eeuw en wil dit la-

ten weten door middel van een uitge-

breid jubiieumprogramma dat vrijwel

alle maanden van 1976 beslaat. Op
vrijdag 20 februari gaat de jubileumvie-

ring van start met een bijeenkomst
van leden, oud-leden en vrienden en

bekenden van TCZ in de bowlingzaal

van Bouwes Palace In de komende
maanden volgt een jubileum-bridge-

drive, een jubileum-puzzelrit een bin-

go- en kienavond en uiteraard een aan-

tal tennistoernooien.

« In verband met de karnavalsdagen

in Zandvoort mogen alle in de gemeen-
te gevestigde horekabedrijven in de
nacht van vrijdag op zaterdag (27 en
28 februari) en in de nacht van zater-

dag op zondag (28 en 29 februari) tot

5 uur in de morgen geopend zijn.

• De openbare bibliotheek aan het

Schoolplein organiseert weer een boe-

kenmarkt waar de liefhebbers tegen

lage prijzen oude boeken kunnen ko-

pen. De markt wordt volgende week
zaterdag tussen 10 en 12 uur gehou-

den in de leeszaal van de o.b. Voor
de aankoop van jeugdboeken kan men
op de juniorafdelJig terecht, waar tij-

dens de markturen geen boeken zul-

len worden uitgeleend.

• Maandagmiddag organiseerde de
Nicolaasschool voor de leerlingen van
alle klassen op de ijsvloer van de vij-

ver aan de Vondellaan slee- en schaats-

wedstrijden. De ouderkommissie van
de school had voor de winnaars prij-

zen beschikbaar gesteld die direkt na
afloop van de wedstrijden werden
uitgereikt. De uitslagen in de katego-

rie sleetje trekken luiden:

Meisjes van klas 5 en 6:

Leonie Koppelman en Angelique Tim-
mermans.
Jongens van klas 5 en 6:

Jerry Pronk en Maurice Demmers.
Klas 4:

Ingrid Vossen en Monica Schreurs.

Klas 3:

Wendy v. Straten en Roeland Veling.

Klas 2:

Eddie Kemmer en Dennis Keuning.

Klasl:
Gert Jan Paauw en David Stock.

Bij de schaatswedstrijden gingen de

prijzen naar:

Klas 1:

Sandra Kopen en Rob Sonntag.

Klas 2:

Caroline Verbeek en Marco Bluijs. i

Klas 3:

Leonie v. Kessel en Johnny Romijn.

Klas 4:

Yvonne Romijn en Remco Terpstra.

Klas 5:

Elsje Kramer en Rik Barmentlo.
Klas 6:

Mirjam Pannekeet en André v. Houten.

• People's Choice, de vier man sterke

amerikaanse soulformatie uit Philadel-

phia, geeft morgenavond een konsert

in de Beach Club aan het Stationsplein.

De soulgroep kreeg onder de liefheb-

bers in Nederland vooral bekendheid
door het nummer 'Do it Anyway You
Wanna'.

burgerlijke stand

overleden: Albertus Doorn, oud 71

jaar, gehuwd geweest met E. Muller;

Anje Lambers, oud 89 jaar, gehuwd ge-

weest met G.M. Dekker; Jan Rudolf
Schiltmeijer, oud 59 jaar, gehuwd met
M.M. Loppersum; Jan Gerrit Pastor,

oud 81 jaar, gehuwd met ri.E. Erhardt;

Leendert Cornelis Jacob Olree, oud 88
jaar, gehuwd met J.M. R. Ruijter; Wil-

lem Pieter Charles van der Sloot, oud
84 jaar, gehuwd geweest met A. Paap.

ondertrouwd: Robert Monica Giri-

gorie en Jeanette Wilma de Vries; Rolf

Alexander van der Mije en Martine Cor-

nelia van Wilpen.

gehuwd: Klaas Paap en Klaartje Ant-

je de Roode.

geboren buiten de gemeente: David
Balthazar Cornelis, zv. B.A.C. Menke
en E.CA. Rijnveld; Elvira Dorothea,

dv. D.A. Roseboom en D. Dol; Patrick

zv. F. Kors en C.M. Bakkenhoven;San-
der-Arjen, zv. A. van den Bos en E.G.

Paap; Debora, dv. E.V. Kransen en R.

M. van Veen; Carolten Joan, dv. F. Kok
en J.C.A. Smid; Claire, dv. P. Sepp en

I. Timmermans.

overleden buiten de gemeente: Jan

Willem Vermeulen, oud 95 jaar gehuwd
met G.M. Krzymyk; Willem Hendrik

Bauer, oud 75 jaar, gehuwd met F.J.

Kuijk; Dirkje Metje Wijnstra, oud 87
jaar, gehuwd geweest met A.P.B Kos-

ter; Alida Drommel, oud 63 jaar, ge-

huwd met C. Koper.

rzanduoorfee hoeranr

RADIO VERONICA London-city DRIVE-IN-SHOW
komt op zaterdag 7 februari a.s. in de bowling

van Bouwes-Palace met de disjockey's

TOM COLLINS en LEX HARDING
Entree f 5,— en konsumpties (alleen bier, frisdranken

en rosé) f 1,25

Organisatie: Westminster Management Rien Martens,

tel. 02507 - 70 11 (b.g.g. 02507 - 67 41)

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

823B



vandaar...
Schrijvers zijn sterk in het opsporen
van vergelijkingen die duidelijk maken
hoe hard ze het hebben. Scott Fitzge-

rald vergeleek schrijven met zwemmen
onder water. Philip Norman herinnert

daaraan in een artikel in de Sunday
Times van 18.1 in de serie The PLea-

sures of Life. Aangezien voor Norman
zijn voornaamste plezier bestaat uit

werken, schrijven in zijn geval, mo-
gen we veronderstellen dat dit

althans hem niet de minste moeite
kost. Dat is niet zo.Z ijn werkdrift is

voor hem het bewijs van zijn ongenees-

lijke luiheid: 'I work in order to finish

work; in the ever receding hope of ha-

ving no more work to do.'

Z o denken de meeste schrijvers en

journalisten (Norman is beide) erover,

met uitzondering misschien van Simon
Vestdijk, die schreef, naar hij eens

heeft gezegd, om zich niet te gaan

vervelen. Zijn niet helemaal serieus be-

doelde uitspraak was een zo simpel

mogelijke manier om een heel kom-
pleks van redenen samen te vatten,

waarop ook Norman zinspeelt, die zijn

harde werken, het voortdurende schrij-

ven 'a camouflage of necessity' noemt,
'protecting me against the things in

life I fear most'. Hij laat zich er niet

over uit welke dat zijn.

Bij het schrijven voor een krant vindt

Norman veel terug van de oude school-

atmosfeer. De verplichting steeds op-

nieuw iets te produceren lijkt voor
hem op het maken van huiswerk, voort-

durend terugkerende repetities. Het is

' een bruikbare vergelijking, die een pro-
fessionele pennevoerder in de pers de
stuipen op het lijf zou kunnen jagen.

Een leven lang van proefwerken, daar-

op komt het neer. En wie geeft de cij-

fers? Wie is daartoe bevoegd?
Auteur —publicist Adriaan van der
Veen peinst er over na in het kultii-

reel supplement van NRC/ Handels-
blad als hij schrijft dat hij honderden.

vermoedelijk duizenden morgens ach-

ter de rug heeft waarop hij de dag
met enigszins geforceerde monterheid
begon met de gedachte:

straks moet het weer op papier staan,

daar ligt het materiaal, zoveel tijd en

ruimte is er beschikbaar, en daar staat

de schrijfmachine. Is dat 'a pleasure

of life' ? Zo'n 'worsteling' kan een
noodzaak zijn,op den duur een tic

worden, maar brengt zeker niet meer
dan kortstondig plezier, als het achter

de rug is, de taak volbracht met cijfers

die je voorlopig maar jezelf toekent,

's Nachts dienen zich dan, niet zelden,

zwarte gedachten aan: het was toch
allemaal matigjes, een dunne-bestel-

ling. Bij dergelijke tobberijen rijst

de vraag of een andere maatschappe-
lijke positie niet eenvoudiger zou zijn

geweest. Hoe overzichtelijk zou een
baan zijn van vertegenwoordiger, grif-

fier, belastinginspecteur, autohande-
laar of onderdirekteur. Dan zou je bo-

vendien echt leven, in plaats van in de
marge van het bestaan wat aantekenin-

gen neer te krabbelen. Tegen zulk de-

pressief gepeins bestaat één remedie:

het vervaardigen van een nieuw het

zoveelste 'proefwerk', tot met de dood
de schooldeuren voor goed worden ge-

sloten.

hier
staat
uw
brief
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Vandaar dat deZandvoortse Koerant
vandaag weer bij u in de bus rolt.

Al sinds enige jaren is men in Zandvoort
bezig een eigen ambulance te krijgen;

nu is er dan een partikulier die geheel

zelf dit initiatief genomen heeft en op
eigen kosten een ambulance heeft aan-

geschaft en ingericht. Inplaats dat men
daar nu blij mee is hoor ik dat de Poli-

tie er 'geen behoefte aan heeft'. Vreemd,
want vlak achter elkaar heb ik nu twee
gevallen meegemaakt, een man die valt

en zijn heup breekt plus zijn been op
drie plaatsen zit zesentwintig minuten
krimpend van pijn te wachten op de

GGD; de Zandvoortse ambulance die

na enkele minuten ter plaatse was
werd weggestuurd want ook eerste

hulp was niet nodig. Pas later bleek,

toen de man onderzocht werd, dat

hij zijn heup gebroken had en dus ze-

ker nooit in een stoel had mogen zit-

ten ! Afgelopen Zondag brak op het

ijs bij de Frans Zwaanstraat een meisje

haar been. Ze heeft daar ruim een half

uur gelegen, waarschijnlijk ook nog
een beste kou gevat want er waren geen

deskundigen aanwezig om het meisje

naar een warmere plaats te vervoeren.

Toen even later wél deskundige hulp
kwam (met o.a. dekens en een brancard)

in de vorm van de Zandvoortse ambu-
lance werd deze, toen de (gediplomeer-

de) chauffeur vroeg of hij even kon hel-

pen, weggestuurd door de politie.

Wim Peeters

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden geheel onverwacht van ons is

heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwdvader en opa

MARINUS JOHANNES LEONARDUS VAN DER AAR
echtgenoot van Gerarda Maria Siebelhoff

in de leeftijd van 58 jaar.

"Zandvoort: G^M. van der Aar - Siebelhoff

Geleen: H. Wilbers - van der Aar
J. Wilbers

Zandvoort: M.J.L. van der Aar
M.C. van der Aar - Randeraat

N Zandvoort: H.L. van der Aar en Verloofde
en kleinkinderen.

Zandvoort, 2 februari 1976.
Brederodestraat 44.

De crematie heeft hedenmorgen plaatsgevonden in het Crematorium te Drie-

huis -Westerveld.

Onze hartelijke dank voor Uw deelneming bij het plotseling heen-

gaan van mijn lieve Man, onze lieve Vader en Opa.

Zandvoort, februari 1976.
Favaugeplein 13.

Ch. Walrecht - Bobe
Kinderen en kleinkinderen.

medische dienst kerkdiensten

^teiin, AMKESTY ^m
ori&weik IKTBRNAflONAL ^Svn

' "> -T-:.::
: 434UUU

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

huisartsenpraktijk Bouman - Mol
zaterdag 7 en zondag 8 februari a.s.:

Dr. B. Bouman, Koninginneweg 34a,
Zandvoort, tel. 56 00.

ZUSTERDIENST
zaterdag 7 en zondag 8 februari a.s.:

Zuster T. Dijk, Lorentzstraal 435, tel.

23 82.

v^èrMantlen

Amnesty International is een organisatie die zich inzet voor mensen over de hele wereld die worden vastgehouden of vervolgd

op grond van hun politieke- of geloofsovertuiging. De enige voorwaarde voor het vragen van vrijlating is dat deze mensen geen
geweld gebruikt of gepropageerd hebben. Maar in geval van marteling of doodstraf probeert Amnesty in alle gevallen hulp te

bieden. Amnesty International is niet gebonden aan een regering of politiek systeem.

De organisatie die in het jongste verle-

den protesteerde tegen het optreden

van de autoriteiten in de Sovjet Unie
tegen intelektuelen die afweken van

de officiële partijlijn, de marteling

van politieke gevangenen in Brazilië

en Chili en het gevangenhouden van

tienduizenden politieke tegenstanders

in speciale kampen door de regering

van Indonesië, maakt zich thans ern-

stig bezorgd over de schendingen van
de mensenrechten in Rhodesië onder
het blanke minderheidsbewind van
premier lan Smith.
Volgens Amnesty International worden
er in Rhodesië ongeveer 340 mensen
om politieke redenen gevangen gehou-
den en leeft een onbekend, maar waar-
schijnlijk nog veel groter, aantal men-
sen als banneling in één van de drie

spéciaal daarvoor ingerichte kampen.
Verder laakt Amnesty International

de nieuwe wet op de noodtoestand
die in 1970 is aangenomen en die

het mogelijk maakt dat politieke

gevangenen die hun straf hebben
uitgezeten opnieuw voor onbepaalde
tijd gevangen gezet worden omdat ze

potentieel staatgevaarlijk geacht wor-
den.

Het rapport van Amnesty Internatio-

nal over Rhodesië onderscheidt vier

kategorieën politieke gevangenen:
• Verbannenen: mensen die gedwongen
worden om gedurende enige tijd in een
bepaald gebied te verblijven op grond
van de wet op recht en orde. Voor deze
mensen zijn drie speciale kampen inge-

richt waar de leefomstandigheden zeer

slecht zijn;

• Vrijgelaten bannelingen, mensen die

na hun verbanning nog voor lange tijd

in hun bewegingsvrijheid beperkt wor-

den;

• Veroordeelde gevangenen: mensen
die in een proces tot gevangenisstraf

zijn veroordeeld. De begane misdaden
kunnen variëren van deelneming aan
een gewapende guerilla tot het in be-

zit hebben van een politiek pamflet.

• Gedetineerden: mensen die zonder
proces gevangen gehouden worden.
Een rodhesiese minister legde eens

uit dat gevangenen gedetineerd worden
totdat 'er voldoende bewijsmateriaal

geproduceerd kan 'worden om ze te

veroordelen' Er zijn gevallen bekend
van mensen die gedurende meer dan
tien jaar gedetineerd zijn geweest.

Een onderzoeksgroep van Amensty
International heeft beweringen over

onmenselijke toestanden in de gevan-

genissen en foltering van gevangenen
voldoende bewezen, zo stelt het rap-

port.

De Kontaktadressen van de afdeling

Zandvoort van Amnesty International

zijn Gasthuishofje 27 (J.Havers) en,.

De Favaugeplein 59 (B.H.Berrier)/

lions aan de

febr.



groeten uit zandvoort

In onze rubriek

'Groeten uit Zand-
voort' schonken wij

tot dusverre niet veel

aandacht aan de

Boulevard Paulus
Loot. Ten onrechte
overigens, want de
Zuid-Boulevard was
bij inwoners en bad-
gasten bijzonder fa-

voriet.

Bovendien mogen
(van rechts naar links)

hotel Noordzee van de
familie Verhoef, villa

Finisterre van de fami-

lie Wertheim en de
voor dokter Hoeden-
maker gebouwde villa

best weer eens in herin-

nering worden gebracht.

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
EN LEESZAAL
TE ZANDVOORT

vraagt uitstekende

TYPISTE

voor de pe-
riode van 8 tot 20 maart a.s., daarna 3
weken part-time n.'o.t.k.

Vergoeding nader te regelen.
Aanmelden: omgaand Schoolplein 1,

tel. 41 31 (mevr. Jansen)

- Noord Zee-Hotel ZANDTOORT

adviesdiensten

ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.

: van 17.30 tot 18.30 uur.

gemeenschapshuis,

sj Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 -21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

VERSTEEGE
-&- ttoectoiclerbftirijf

©alttótraat 18 - Hanfcbooct

tïelttooit 02507-4499

la Ua WbbbVJVIUBI MANNEQUIN
SEDERT JAREN IN

DAMESMODE EN BONTWERKEN

VERKOOPT ALLEEN OP
VRIJDAG EN ZATERDAG
OM 9 UUR PRECIES

1 EJLN8E NERTSPQTEN-
MANTEL voor ƒ 800.-

1 0RG. GAMELMANTEL MET
0R6. tfAMSTERBONTBINNENVQERBNG
van 1190.- voor f 400.-

10 PRACHTIGE TWEED EN
D0QRDRAA6MANTELS è ƒ 60.-

VERDER OP ALLE AFDELINGEN UITZONDERLIJKE KOOPJES
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

^Bpyal'^j^rt^Hütschehréüthér:

ïmaT

ABONNEMENT

BELLEN

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

BEN jij dat aardige jonge M| . n_„ .„ ,ANrtwnnnT °ok v6o
.

r Inboedel» en wl-

meisje dat graag halve da-
NU

%r?STGEBrT?
^ropruim.ngen, tel. 6574

gen wil werken in een klein ejpparatip*; r»' 7"ü Z"i""l
gezellig gezin in Aerden-

REPARATIES De onderhoudskosten van uw

nout
- A. Ritman huis zijn niet meer aftrekbaar

JA ? ? ? Telefoon 4365 voor de belasting hou «e daar-

Be. dan vlug 023 -2443 62 b^^^^T «JS^£gsbedfijf
""""'. Deter dan een KLEINE ? BLOKDIJK

Voor uw familie- en voor al uw behang, witwerk
TE KOOP GEVR. door a.s. handelsdrukwerk. en andere onderhoudswerk-
echtp. huisje, flat, boven- F M VAN DEURSEN zaamhsden. Bel 02507- 7938,
en/of benedenwoning

Schoolstraat 2 of schrijf een briefje naar post-

i
T
f£& nnn ™,' Telefoon 02507 -2507 bus 144 voor een geheel vrij-

tot f 80.000,-. Of woon-
Reeds 45 jaar blijvende prijsoogaaf.

ruimte te huur tot f 400,— _ . .
'

,

permnd. Tel. 023- 240286 Meeds drukker
^ Verhuur - Inrichting

Tot 20.00 uur. BLOEMKWEKERIJ "DE WITTE 2WAAN"
»DENOTEDOP" j

voor groene en bloeiende
,

™
kamerplanten heeft U zelf

'n bakje wij maken het voor
U op, ook voor tuinplanten.

P.C. Heemskerk, Zandvoort- ......
selaan 1 83, tel. 63 80. •

Voor e " k fee« of P"tü
____, dat verhuren wij

xitT nwiï-u * nnpc stencilwerk "
'

'

tafels
;

stoelen, glaswerk,
HET bNIGE ADRE&. -•

otitca/ta porselein, bestekken, kap-
waar u orlginéëLgebrand-^- ,

J. ölJIoMA stokken, hu isbars, enz.

Slww'ïr^S'S VAN LENNEPWEG 75 Fé.Waterdrinker,DorPs-dadkms krijgt. 100«/b hand-
p|ejn 2 2164/37 i3 £ na

ÏÏÏL vaï k w iw,»,»*, VOOR HET 1800 uv< tel. 6658.
Atelier VALK, W. Drayerstr. SCHOONMAKEN —
5, Zandvoort. VAN ALLE Veilinggebouw

TRAPpEN .HALLEN »DE Wn-TE zvVAAN"
TE KOOP GEVRAAGD telefoon 4586

woon- en winkelpanden voor al

ErnSfn'
TeLM ?9 ' PAR KETVLOEREN

.r. .'. <— reeds vanaf f 35,- per it>2

CHRISTIEN inkl - spaanplaat onder-

VERSTEEGE-THIELEMAN vloeren leggen en B.T.W.

Flemingstraat 146 tel. 5185 NICO v.d. VOORT voor IN- en VERKOOP ge-

Medisch gedipl. pedicure van Zwanenburgerdijk 422 bruikte inboedel, goederen,

het Elisabeth Gasthuis behan- Zwanenburg zijn wij dagelijks open van

deling ook aan huis. Bij geen Tel - 02907- 5117 9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

gehoor bellen na 19.00 uur. geopend tot 13.00 uur.

't(kinder) WINKELTJE Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

KUNSTGEBITTEN heeft fijne kleren voor kleu- 2. tel. 2164/3713, tel. na.

SPOEDREPARATIES ters, peuters, tieners en grote 18.00 uur 6658

J. A. Hessels 'mensen met kleine maatjes

Leidsevaart 82, tel. (023) Buureweg 1 -3 Tel. 6580.

316092 Haarlem zijstraat van de. Kerkstraat'

Schildecstukift

H.C.WU*(ji<fy 1638

haltestraat 10% telefoon 2QQ5;

•'LELIJK ? Maak het mooi, met een stuk natuur

' 9 van 9& _ ® ® $

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
• Telefoon 27 93

j.Muijs

^_ tel: 2060!
zie ook onze voordelige koperaanbieding: """hnltattraat

helmkitten, hangbakjes en akers. 85

snackbar

SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

Dinsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24

telefoon 3201

Uuiktextie

/C *****

ecfeps ©ars

Café - Bar - Bistro »

vat7
Joke en Piet Serno -*- Zeestraat 31 -Tel: 4932



bliksemaanbieding:

lös-ïri

06Ë&

onderïleken
Dreamland voor moderneTnensen De
ideale deken voor sportmensen en ouderen
die hun spieren en gewrichten graag soepel

en warm willen houden
1 persoons onderdeken type DM 41
met extra voetenwarmte _
Kost normaal f 119,—

wilkes prijs

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 II40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

bliksemaanbieding:

voetendeken

Koude rug, voeten en de ouderwetse kruik
zijn nu voordelig verleden tijd met deze
voetendeken Een druk op de knop en u
bent verzekerd van een hartverwarmende
nachtrust zonder koude voeten, 80x40cm

Kost normaal f 59 -

wilkes prijs 39.-

ged. oude gracht llb (t o de raaks) haarlem 023) 31 II 40

thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 3378

bliksemaanbieding:

radio
f cassetterecorder

Radio cassetterecorder voor net en batterij

voeding Met FM en middengolf Aanslui

tmg voor microfoon grammofoon of twee
de recorder Compleet met microfoon
Kost normaal f 298,

ged. oude gracht llb (to.de raaks) haarlem (023) 3II14Ü

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3578

bliksemaanbieding:

aristona

cassettedeck

bliksemaanbieding:

AKAI

LSSQ

Stereo cassetterecorderdeck 91 47 voor aan

sluiting op versterker of radio Automatische
,

overschakeling van de circuits bij gebruik van

low noise of chroomdioxide cassettes Inge

bouwde dynamische ruisonderdrukking twee
verlichte VU meters Aparte schuifregelaars

voor opname van linker en rechterkanaat

Automatische motoruttschakeling aan het

eind van de band
Kost normaal f 639,-

wilkes prijs 578.-

stereo Mb,cs33D
-i^^Tl

cassettedeck
Uitstekend deck, type CS 33 D met een

1 micron kop tape run indicator en auto-

matische afslag Constante bandloop en

dus strakke weergave worden gegarandeerd

door het solide en stabiele en aandrijf

mechanisme Dmv het Dolby systeem
wordt ruis effectief onderdrukt zonderde
kwaliteit van het geluid aan te tasten

Normale prijs f 569,—

wilkes prijs 398.-

deze aanbiedingen zijn geldig

t/m donderdag 12 februari

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem 0)23) 31 II 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem ©23) 3II14

thorbeckestraat 15 (to. hotel bouwes) zandvoort 33]

VAN LENT

• Opel
• Vauxhall

verkoop
en service

Kamerlingh Onnesstraat 15 — Zandvoort - Noord — telefoon 53 46

Alle modellen voorradig.

Tevens grote keuze gebruikte automobielen.

Bezoek vrijblijvend onze showroom
geopend: 8.00 - 17.30 uur en zaterdags 10.00 - 16.00 uur.
(Opel Kadett vanaf f 9.779,-)

snackbar

de tol
tolweg 18 - telefoon 39 09

's maandags gesloten

NIEUWBOUW
Centrum dorp, aan de Hogeweg

Te koop
2- en 3 kamer-

LATS
met cv., lift, badkamer/ligbad, balkon.

Koopsom v.a. ƒ 108.500,—v.o.n. Spoedig te aanvaarden.

Inlichtingen bij de makelaars o.g.

J. ATTEMA,
Hogeweg 66, tel.: 2715
H. W. COSTER,

Burg. Engelbertsstraat 11, tel.: 5531

Het bestuur van de
• 'ACCORDEONVERENIGING ZANDVOORT'

deelt leden en donateurs mee, dat tengevolge van het tekort aan wer-

kende leden, het teruglopende ledenbestand en de geringe animo lid

of donateur te worden is besloten, de aktiviteiten van de vereniging

^met ingang van heden te beëindigen. '

Het bestuur brengt dank aan allen die in het verleden hun medewer-
king aan de vereniging hebben verleend.

HET BESTUUR

Klein en groot

eten

v.d.WERFF'S
'brood
Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater -installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

ra
LidNBM

bdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75

5a. t£. ^alledux & ^n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.a.Q. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

che
Restaurant open vanaf

10 uur.

ip Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

jIjgLpgeven van partijen.

uw gastheer:

y^k-rx^^^-."r-ï,'=^ Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

De
Steenhouwer

bv.

Toekomstig adres voor Kantoor3 Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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'gien brokkie spek

en moize voor de kast'
Zaterdagavond gaf de Folklorevereni

ging 'De Wurf' in gebouw 'De Krochl

een voorstelling van 'Ouwejaers-aevei

op het Zeemanshoffie', een spel van

jutters en vissers anno 1882, geschre-

ven door de voorzitter van genoemde
vereniging, de heer J.A. Steen, die te-

vens de regie voerde.

Eigenlijk is het jammer dat we de eer

te opvoering bijwoonden want nu er

nog twee voorstellingen volgen moe-
ten we afzien van het vertellen van de

inhoud en dat is nu juist wat we zo
graag zouden willen doen. Het is na-

melijk een kostelijk verhaal waarbij

de liefhebbers van zandvoorts histo-

rie ruimschoots aan hun trekken kun-

nen komen. Veel vrolijkheid maar
toch ook wel even stilstaan bij de
armoe waarmee de vissersbevolking

te kampen kreeg wanneer " 't op 't

strand e'vonde vaetje olie zowat leeg

is zodat er nog maer ien keer aere-

pels in gebakke kenne worde, en er

gien brokkie spek meer op de zolder-

ligt en het met de zoute scharre ook
minder wordt.'

En als er dan zelfs 'gien knoisie' bij

de koffie meer af kan en, zoals bij

Jaap Faggel en zijn vrouw Aaltje 'de

moize voor de kaste iigge met «aerioi

pootje omhoog' dan wordt het toch
wel tijd dat er een beetje knappe
wind komt met een uitschieter naar

zee, zodat er op het strand weer eens
wat te jutten valt. Dat gebeurt dan
op oudejaarsavond- Er spoelt een
heleboel hout aan, maar ook nog
Het stuk eiste een grote bezetting

en de regisseur was er in geslaagd de
rollen nog goed te bezetten ook. In

de eerste plaats noemen we dan het

kostelijk optreden van Kiki Harkamp-
Bluys en Piet van der Veld als Aaltje

en Jaap Faggel, en het knappe spel

van beiden in het laatste bedrijf.

Maar ook de andere spelers droegen

belangrijk bij tot het sukses en ga-

ven op hun eigen wijze gestalte aan

de in het stuk voorkomende jonge

dochters, buurvt ouwen, vissers, jut-

ters enz.. Bovendien vermelden we
met waardering de medewerking van
de fluisterende Elly Schilpzand en

de op het totneel in zijn kooi luid

jubelende kanarie.

mevr, kraan-meeth

"De voorstelling werd bijgewoond door
de burgemeester en mevrouw Nawijn
die uit handen van mevrouw Paap -

Smeenk een boeket bloemen in ont-

vangst mocht nemen. Dat mevrouw
Paap was aangezocht de bloemen
te overhandigen vond zijn oorzaak

foto Frans van Loon

in het fraaie kostuum dat zij droeg

en dat zijzelf met de hand heeft ver-

vaardigd naar het authentieke oud-

Zandvoonse kostuum van Jans de

Kraai. Aan het slot van de voorstel-

ling kregen alle spelers bloemen, aan-

geboden door een anonieme vereer-

der van De Wurf. Nieuwsgierig als

we zijn probeerden we bij de heer

Steen toch achter de indentiteit van

de fan te komen, maar tevergeefs.

Het enige dat de voorzitter ons

kon vertellen was dat het niet ie-

mand uit Zandvoort is. En toen
kwam, althans voor hen die niet bij

het dansen bleven met het zingen

van het eerste (waarom niet als van-

ouds ook het vierde ? ) koepiet van

het zandvoortse volkslied een eind

aan een bijzonder plezierige avond.

nieuws
kort & klein

• Op woensdag 25 februari a.s. belegt

de Federatie Handelsvereniging Hanze
in restaurant 'Zomerlust' de jaarlijkse

algemene ledenvergadering.

Aan de orde komen de gebruikelijke

jaaroverzichten van penningmeester,

sekretaris, kaskommissie alsmede be-

stuursmutaties. Wat het laatste punt
betreft; de periodiek aftredende be-

stuursleden de heren L. Balledux en
P. Drommel stellen zich voor een

nieuwe termijn herkiesbaar. Voorge-

steld wordt het aftredende bestuurslid,

de heer A. Burger, wegens zijn verdiens-

ten voor de organisatie tot ere-Iid te

benoemen. De bijeenkomst in 'Zomer-

lust' begint om 20.15 uur.

SlïsiïlsS
foto Frans van Loon

Zaterdagmiddag heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen op het terrein

aan de Vondellaan een oefenwedstrijd gespeeld tegen het c-elftal van Ajax. De
openingstreffer werd gescoord door Aaldert Stobbelaar die met een hard en

droog schot de keeper van de Ajaxieden het nakijken gaf. Maar lang hebben
de kustbewoners de weelde van de 1-0 voorsprong niet mogen dragen. Een
door de arbiter aan Ajax toegewezen strafschop werd door een der Amster-

dammers in het net achter de ZVM-doelman geschoten en dit bracht de par-

tijen op gelijke voet. Geruime tijd zag het er naar uit dat Zandvoortmeeuwen
de 1-1 stand zou kunnen handhaven, maar tenslotte bleek het elftal toch niet

opgewassen tegen de geroetineerde preofessionals. In de tweede helft scoorden

de hoofdstedelingen het tweede en winnende doelpunt.

FLUORIDE-KONGRES
IN ZANDVOORT

Het Internationaal Genootschap voor

Fluoride-onderzoek kongresseerde

t.e.m. vandaag in hotel Sonnewende
over de invloeden van de fluoride op
het miljeu. Aan het kongres werd door
veertig wetenschappelijke onderzoe-

kers uit tien verschillende landen deel-

genomen. - * *"

Volgens een van de kongressisten, de

amerikaanse arts Dean Burk, zou er

een duidelijk verband bestaan tussen

mensenlijke kankersterfte en de fluori-

dering van het openbaar drinkwater.

Burk, thans gepensioneerd direkteur

van de chemiese afdeling van het Ameri-

kaans Nationaal Kankerinstituut, ver-

richtte zijn onderzoek in samenwerking
met een medewerker van de National

Health Federation, dr. John Yimaoyian-

nis. Beide onderzoekers zouden hebben
ontdekt dat in de gefluorideerde steden

van Amerika vijfentwintig percent

meer mensen aan kanker van het maag-

darmstelsel, de urinewegen, de vrouwe-
lijke borst en de eierstokken stierven

dan in ongefluorideerde steden.

Het kongres in Zandvoort komt aan de
vooravond van de behandeling in de

Tweede Kamer van het wetsontwerp
tot wijziging van de waterleidingwet

met het oog op de fluoridering van het

drinkwater. Het ministerie van volks-

gezondheid en miljeuhygiëne liet zich

op het kongres door enkele waarne-

mers vertegenwoordigen.

• Tengevolge van de gladheid van het
wegdek vloog vrijdagavond een auto
uit de bocht aan het eind van de Dr. C.

A. Gerkestraat, ramde een lichtmast en
sloeg over de kop. De bestuurder van
de wagen, een inwoner van Zandvoort,
kwam ongedeerd uit het wrak'van de
auto te voorschijn.

• Zaterdagmiddag kwam tijdens het
schaatsen op een van de ondergespoten
terreinen van het sportveldenkompleks
aan de Vondellaan een 9-jarige jongen
ten val en liep een hersenschudding op.

De knaap werd per ambulance van de
GG en GD naar een ziekenhuis in Haar-
lem overgebracht en daar ter observa-
tie opgenomen.

4x 't miljeu

in zandvoort
In de eerste twee maanden van dit jaar

hebben ongeveer 25 personen zich ver-

diept in de vraag: 'Hoe kunnen wij het

samen doen'. De miljeukursus, die

hiervoor in Zandvoort is gehouden, gaf

daartoe ruime mogelijkheden. Een
vijftal inleiders, die dagelijks in het

werk staan, vertelden over hun ervarin-

gen.

Aansluitend is met de kursusdeelne-

mers besproken welke mogelijkheden

er zijn om zelf iets te doen. Het doel

van deze bijeenkomsten was volgens

drs. G. Snel, die samen met de wereld

winkel de kursus heeft opgezet, om
door wisselwerking van theorie en

praktijk het vertrouwen in de door
diverse geestelijke en maatschappe-
lijke organisaties gelanceerde 'Nieu-

we levensstijl' en 'Nieuwe ekonomie-
se orde' te versterken.

Het is niet mogelijk om in dit korte

verslag alles te vermelden, wat er be-

handeld is. De algemene indruk van

de verstrekte informatie is, dat steeds

meer mensen zich niet prettig voelen

bij hun huidige prestatieleven. Door
de toenemende eenzaamheid, bescha-

vingsziekten, werkloosheid, natuur-

verarming enz. groeit de onmacht om
volledig te kunnen leven. Men vlucht

dan in de kalmeringsmiddelen zoals

valium, alcohol en drugs. Het was ver-

frissend om tijdens de kursus te ho-

ren hoe personen en groepen prakties

werken aan het waarmaken van de

nieuwe levensstijl en ekonomiese or-

de. Op de eerste avond vertelde de

heer Adelbert Nelisser hoe 5 jaar gele-

den een groep in Amsterdam begonnen
is om goed en betaalbaar voedsel te

maken en te verkopen. Zij kunnen
door dit werk nu direkt aan veertig

mensen een zinvol en leefbaar bestaan

geven. Indirekt is dit aantal veel groter,

omdat kwekers en doorverkopers hier

ook hun bestaan in vinden. Duidelijk

werd, dat de invloed van zo'n groep erg

belangrijk is. De kontakten met de af-

nemers breiden zich uit: o.a. door kur-

sussen en periodieken, en stimuleren

steeds meer mensen om anders over
hun dagelijks voedsel te denken.
De brood en andere graanprodukten
van deze Manna-groep zijn o.a. verkrijg-

baar in de Reformhuizen en het jeugd-

centrum Zero in Haarlem.
Tijdens de tweede avond vertoonde de
heer E. Bartels uit Zandvoort, dia's o-

ver de voedselsituatie in de wereld en

de invloed daarop van handel en kon-

sument. Hij toonde aan, dat de konsu-

ment in de welwarende landen het voor
een groot deel in de hand heeft of er

ook voor de arme landen nog voldoen-
de voedsel is. Hiervoor is het noodza-
kelijk, dat wij zo weinig mogelijk ei-

witrijk voedsel uit de ontwikkelingslan-

den gebruiken. Ook dienen wij ons ei-

gen voedsel zo natuurlijk mogelijk
te gebruiken en dit niet verspillen. De
overschotten moeten wij naar de arme
landen sturen en tevens deze landen

helpen bij hun eigen landbouw. De in-

leider maakte duidelijk dat bij de voed-

selrpoduktie de natuur niet gemist kan
worden en o.a. de vogels bij de insekten-
bestrijding een belangrijke taak hebben.
Voorts wees hij er op, dat vleesproduk-
tie een eiwit verslinder is, omdat het
dier aan vlees maar 10 procent eiwit
geeft van de 100 procent die het aan

ton de vries

voedsel gekregen heeft. De heer P. van
Zalinge uit Haarlem vulde de derde a-

vond met informatie over het praktie-

se werk met kinderen en volwassenen
waarbij het direkt belevun voorop staat.

Doel hierbij is, om duidelijk te maken,
dat, alleen bij een evenwicht in de na-

tuur, de plant volwaardig voedsel kan

geven omdat alleen de plant zonne e-

nergie verzamelt. Hij wees erop, dat

steeds meer landbouwers en tuinders,

de biologiese kweekwijze volgen en

dat de steun hierbij van de konsument,
door het kopen van deze produkten,
erg belangrijk is voor het slagen van
dit werk.
Mevrouw drs. G. Snel uit Hillegom be-

lichtte aansluitend het evenwicht in de
natuur bij de mens. Zij toonde met
voorbeelden aan, dat de roofbouw, die

op de mens in zijn werk wordt uitge-

oefend, o.a. door het ploegenstelsel,

hoog werktempo en eentonig werk, al

duidelijk zichtbare gevolgen heeft voor

de gezondheid.

Lees verder op pagina 2



il familieberichten familieberichten

Na een moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa

GERARDUS HENDRIKUS WEBELING
echtgenoot van Maria Margaretha Kabalt

op de leeftijd van 68 jaar.

Zandvoort: M.M. Webeling-Kabalt

D.R.A. Doorson-Webeling
F. Doorson
Marie-Cecile

Bob

Zandvoort, 6 februari 1976.
Dr. CA. Gerkestraat 50 rd.

De teraardebestelling zal plaats vi nden op woensdag 1 1 februari a.s.

's middags om 1.00 uur op de Agemene Begraafplaats te Zandvoort.

Papa is opgebaard in het mortuarium van het Diaconessen-ziekenhuis te
Heemstede, er is geen gelegenheid om afscheid te nemen.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de be-
graafplaats.

Vertrek vanaf Dr. CA. Gerkestraat 50 rd. om 12.45 uur.

Geen bezoek aan huis.

Tot onze diepe droefheid ging heden, toch nog onverwacht, van ons heen,
mijn inniggeliefde man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa
en onze dierbare broer, zwager en oom

VOLKERT SCHAAP
echtgenoot van Marijtje Kerkman

op de leeftijd van 75 jaar.

Zandvoort: M. Schaap-Kerkman

E. Weber-Schaap
H.E. Weber
Marijke en Martin
Hilda

C. Schaap

en verdere familie

Zandvoort, 7 februari 1976.
Vondellaan 5

De teraardebestelling zal plaats vinden op donderdag 12 februari a.s.

's morgens om 1 1.30 uur in het familiegraf op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de
begraafplaats.

Vertrek vanaf Vondellaan 5 om 11.15 uur.

Bijzonder getroffen door de warme belangstelling bij het heengaan van
mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, behuwd-moeder en
onze allerliefste oma

ALIDA DROMMEL
echtgenote van Cornelis Koper

betuigen wij U hiermede onze welgemeende dank.

Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uitdrukking gebracht, was voor ons een grote troost.

C. Koper
Kinderen en Kleinkinderen.

Zandvoort, februari 1976.
Nic. Beetslaan 42

4X 'T MILJEU IN ZANDVOORT

De vierde en laatste avond van de kur-

sus werd gevuld door de heer Feiko
Houweling uit Haarlem die, als oudbe-
woner van de landbouwleefgemeen-
schap 'Hobbitstee' in Wapserveen, een

overzicht gaf van de ontwikkelingen
daar. Hij maakte duidelijk, dat de be-

trokkenheid van de mensen onderling

en bij hetgeen zij samen doen, erg be-

langrijk is. Hij toonde aan, dat deze

leefgemeenschappen 'proeftuinen' zijn

voor de toekomstige samenleving die

zich, mede onder dwang van de eko-

nomiese veranderingen, meer op het

welzijn gaat richten en tot een eigen

verzorgingsaktiviteit komt. Ook de
Hobbitstee heeft produkten o.a. kaar-

sen, die in de eerder genoemde winkels

te koop zijn. Ook geven zij een tijd-

schrift uit 'De Waterman' waarin ver-

teld wordt over het werk van eigen en
andere leefgemeenschappen en prak-

tiese tips voor het dagelijks gebruik

worden gegeven.

Als deelnemer aan de kursus vraag je

je tenslotte af, wat doe ik uit mijn

positie. Duidelijk is in ieder geval, dat

wij niet allemaal pioniers kunnen zijn,

die in een leefgemeenschap duiken of

een groot gedeelte van onze tijd beste-

den aan het werken aan een gezond mil-

TE HUUR gevraagd tegen

redelijke prijs woning of

flat (event. gestoff.) voor
ca. 1 jaar, voor jonge men-
sen. Brieven onder nr 110
buro van dit blad.

TE KOOP gashaard f 50,-

Piet Leffertsstraat 30.

Welke heldere huish. hulp

wil mij helpen mijn kleine

huis schoon te houden, 1 x

p.mnd., 1 ochtend, tel. 35
39

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

GEVRAAGD nette hulp

in de huishouding voor 3

ochtend, i.d. week, maan-
woens- en vrijdag van 9.00
- 12.30 uur. Swaluestraat

11, Mevr. P. Schmit, tel.

25 17.

Gevraagd tijdelijke woon-
ruimte (gemeubil.) voor ge-

zin met 2 kinderen voor 1

a 1 maanden ingaande hald
feb. '76. Aanbiedingen tel.

02155-119 05 >

Allemaal
op de fiets!

Er is nog frisse lucht er zijn

nog vogels en bloemen
Trek er lijn op de (iets op uit 1

„FORTUNA"
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namen afscheid
Op 5 februari jl. werd in hotel Keur
door bestuur en leden van het redding-

station Zandvoort van de Koninklijke

Noord- en Zuidhollandsche Redding-
maatschappij afscheid genomen van
de walbaas-lanceerder de heer J.Mole-
naar en de sekretaris de heer K.C. van
der Mije Pzn.

Na een inleidend woord van de voor-

zitter, burgemeester Nawijn, memo-
reerde dè direkteur van de K.N.Z.H.R.
M., de heer Ch. van der Zweep, de ver-

dienste van beide heren. Spreker her-

innerde aan de zes reddingstochten
en de inzet van de heer Molenaar (op

zijn eigen verzoek vermelden we dat

het om Jan Bonnie gaat, verslagg.) bij

de redding van de CA. Banck. Als dank
voor het vele werk dat hij heeft ver-

richt spelde de heer Van der Zweep
de heer Molenaar de medaille voor
langdurige en trouwe dienst op, over-

handigde hem een getuigschrift en
de officiële gratifikatie bij het verla-

ten van de dienst. Bovendien kreeg

de heer Molenaar een onofficieel aan-

denken : een foto van de boot.

Ook van de heer Van der Mije werd
het doopceel gelicht : opstapper, se-

kretaris-penningmeester en daarna se-

kretaris. Eveneens zes reddingtochten,

45 oefentochten, kommissielid. Het
reddingswerk was de heer Van der

Mije met de paplepel ingegoten, meen-
de de heer Van der Zweep, die bij de-

mevr. kraan-meeth

ze gelegenheid tevens het belangrijke

werk van de heer P.van der Mije K.Pzn.

memoreerde. Uit het archief van de
maatschappij was naar voren gekomen
dat sedert 1858 altijd een lid van de fa-

milie Van der Mije aktief geweest is bij

het reddingwezen. De erkentelijkheid

van de maatschappij bracht de direk-

teur tot uiting door het overhandigen
van de grote zilveren penning, een onder-
scheiding die ook de vader van de heer
Van der Mije indertijd in ontvangst

mocht nemen. Voor mevrouw Van der

Mije 'die altijd toestemming had gege-

ven om naar de boot te gaan' was er een
attentie, evenals voor de niet-aanwezï-

ge mevrouw Molenaar. Schipper Koper
verraste de heer Molenaar met een
fraaie kleurenfoto van de boot, geflan-

keerd door de scheidende walbaas zelf.

Het was de heer Ab Bos die namens de
bemanning in een korte toespraak de
heer Van der Mije een geschenkenbon
overhandigde. Rode anjers vertolkten

de erkentelijkheid van de bemanning
voor de beide dames.
Burgemeester Nawijn uitte als voorzit-

ter van de plaatselijke kommissie zijn

spijt over het vertrek van beide heren.

Wat de heer Van der Mije betrof hoop-
te spreker dat de kommissie, wanneer
zij er eens niet uit zou komen, een be-

roep op hem zou mogen doen. Een
boek over de geschiedenis van de scheep-

vaart, voorzien van een opdracht ver-

tolkte de waardering van de kommis-
sieleden. De sekretaris-penningmeester,

de heer Van Elteren, die deze gekombi-
neerde funktie al vanaf het begin van

dit jaar vervult, bood namen de kom-
missie fraaie bloemstukjes aan voor
beide dames.
De K.N.Z.H.R.M. die deze avond als

gastvrouw optrad kweet zich op uitste-

kende wijze van haar taak. Heel ple-

zierig want zonder tussentijdse koffie,

drankjes en hapjes zou het konstant
naar redevoeringen luisteren wel een
vermoeiende bezigheid zijn geworden.
Maar na een hartversterking konden we
er weer even tegen. De heer Prevo, die

enige tijd geleden al afscheid had geno-
men als inspekteur van de materialen

had de prettigste herinneringen aan
zijn bezoeken aan het kuststation

Zandvoort. De heer Attema kon zich

moeilijk voorstellen dat in de toekomst
geen Van der Mije meer bij het redding-

station zou zijn. 'Maar ons leven bestaat

uit letters : B & W, V.V.D., A.Z., K.N.
Z.H.R.M. enz. en die letters betekenen
werkzaamheden en als je dan toch van
plan bent wat werkzaamheden af te

stoten kun je daarvoor het beste één
nemen die uit zes letters bestaat'. Ook
de heer Attema onderstreepte zijn waar-

dering voor de scheidende sekretaris

met een kadobon.
De heer Molenaar dankte voor de hem
verleende onderscheiding en sprak de
hoop uit dat er voor het station altijd

opvolgers zullen zijn. Als aandenken
overhandigde hij mevrouw Van der

Mije een zelf geknoopt tasje voor 'nat-

te vis'. /

De scheidende sekretaris meende toch
wel goed gehandeld te hebben met zijn

besluit er mee te stoppen. Spreker dank-
te de heer Van der Zweep voor de hem
verleende onderscheiding en hield zich

aanbevolen voor het meemaken van
een tochtje. Met de wens 'het ga het

reddingstation Zandvoort wel !
' be-

sloot de heer Van der Mije zijn dank-
woord.
Daarna volgde een boeiende uiteenzet-

ting van de heer Van der Zweep, o.a.

over de nieuwe pakken van de Royal
National Lifeboat Institution, die ook
in ons land zullen worden aangeschaft.

Het zijn gevoerde jasjes met binnenvoe-

ring waar lucht in zit. Wat de daarop
volgende films betreft zouden we wen-
sen dat die in een veel grotere kring be-

kendheid zouden krijgen. Het ging na-

melijk om het redden van mensenle-

vens door mond op mond beademing
en de film toonde toepassingen op o.a.

een kind dat spelenderwijs een plastic

zak over zijn hoofd had getrokken en
waarbij werd verteld hoe de beademing
bij een kind anders is dan bij een vol-

wassene. Verder bij een door uitlaat-

gassen bedwelmde chauffeur, bij een
poging tot zelfmoord en bij drenke-

lingen. Vervolgens werd de indringen-

de film 'Cold can Kill' vertoond, die

aantoonde dat in water met een tem-
peratuur van 5 graden leven niet lan-

ger dan een kwartier mogelijk is. In de

film werd er voorts op gewezen dat
drenkelingen beslist van hun natte kle-

ren moeten worden ontdaan. Warmte,
b.v. in de vorm van dekens, over natte

plunje heeft geen enkele zin. Ook werd
nadrukkelijk gewezen op het gevaar
van alkohol in deze toestand. Alkohol
mag pas worden geven als de drenke-

ling zijn eigen warmte heeft terugge-

kregen.

Het was een goede gedachte van de
K.N.Z.H.R.M. het officiëele afscheid

te laten volgen door deze indrukwek-
kende instruktiefilms, waarvoor de
operator, de heer S. Zeeman, een har-

telijk applaus van de aanwezigen in ont-

vangst mocht nemen.



leen

U wordt er door de plaatselijke kom-
missie van konsumentenbelangen.die
een onderzoek instelt naar de beweer-

de omkooppraktijken van de 'NV War-
me Bakkers', van beticht een brood
—genaamd Rotterdammertje— te heb-

ben aangepakt om dit in het openbaar
te nuttigen ter stimulering van het

broodgebruik in de gemeente. Een
lange zin, oftewel een mond vol, maar
dat heb je gauw met brood.

De burgemeester van uw woonplaats
komt bij u aan de deur en informeert
beleefd en met de hoed in de hand of

de beschuldiging van voornoemde
kommissie niet hoogst onwaarschijn-

lijk om niet te zeggen absurd moet
worden geacht en naar het rijk der

fabelen verwezen. U beaamt dit min-
zaam en laat de burgervader op de
stoep achter.

Pers en andere kommunikatiekanalen
maken zich van de verdachtmaking
door de kommissie van konsumenten-
belangen meester en verkondigen luid-

keels dat uit het onderzoek naar het
geven en ontvangen van steekbroden
—Rotterdammertjes alsmede een half

gesneden wit— is gebleken, dat u wordt
bedoeld met de ontvanger van een
brood om bij andere de eetlust op te

wekken.

Andermaal verschijnt de burgemeester
bij u op het bordes en herinnert met
gedempte stem aan de reden van zijn

voorgaand bezoek. U weet zich de
man, zijn naam en ambt nog te herin-

neren en stelt hem op zijn gemak. Er
is geen Rotterdammertje aan het zwerk

Pers, radio, tv en het bioskoopjoernaal
blijven evenwel hardnekkig en een be-

familieberichten familieberichten

tere zaak waardig uw naam bezigen in

relatie met de ontvangst van steekbro-

den uit de bakkerijen.

De burgemeester vervoegt zich wederom
bij u ten huizen en vraagt nauwelijks

hoorbaar of u er geen bezwaar tegen

heeft dat een kommissie, bestaande

uit wijze mannen van onbesproken
handel en wandel, wordt belast met
een onderzoek naar de meer dan idi-

ote veronderstelling dat u een Rotter-

dammertje of duivekater zou hebben
aangenomen om daarmee anderen over

te halen tot aankoop van deze produk-

ten over te gaan. U deelt mee daar

geen enkele moeite mee te hebben, ja,

zo'n onderzoek zelfs op hoge prijs te

stellen.

Burgemeester en wethouders van uw
woonplaats verzamelen al hun moed
en wijzen vervolgens drie wijze man-
nen aan : een dominee, een gepensio-

neerd hoofdonderwijzer van de open-

bare lagere school en een beambte van
het gas- en waterbedrijf. De keuze van
deze drie wijze lieden waarborgt in

ieder geval onkreukbaarheid, absolute

diskretie en de nodige schroom.

De kommissie heeft als opdracht:

Vrijdag heeft het eerste team van de

zandvoortse basketballvereniging 'The

Lions' de ploeg van Alkmaar Guardians
met 58 - 81 verslagen De leeuwen ver-

schenen noqal gedecimeerd binnen de

lijnen, want drie spelers ontbraken op
het appel Reden waarom coach De
Vries teiecht zijn toevlucht nam tot

de taktiek van de manverdediging Aan-
vankelijk leverde dit problemen op.

foto Anja van Loon

maar na de eerste time-out ging het

beter en zagen de leeuwen
kans een 8 - 4 achterstand om te zet-

ten in een 26 - 37 voorsprong bij het

ingaan van de rust. In de tweede helft

liep Alkmaar de achterstand op vijf

punten na ( 34 - 39 ) in, maar daarmee
had guardians ongeveer de grens van
zijn krachten bereikt. Lions nam een
grote sprong voorwaarts en kwam als

overwinnaar uit het duel tevoorschijn.

nieuws
kort & klein

• J.l. dinsdag hield de politie op de
Westerduinweg in de buurtschap Bent-

veld drie uit Italië afkomstige mannen
aan, die er van worden verdacht betrok-

ken te zijn geweest bij een kort tevo-

ren gepleegde inbraak in een woning
aan de Westerduïnweg. Het drietal

werd voor een verhoor overgebracht
naar het buro aan de Hogeweg.

• Sinds afgelopen woensdag heeft

't Stekkie' aan de Fahrenheitstraat in

nieuw-noord er een nieuwe bewoner
bij. Het is wijkagent Van Schagen die

een buro heeft gevestigd in een afzon-

derlijke ruimte van 't Stekkie'. De wijk-

agent is voor de buurt bereikbaar onder
telefoonnummer 49 49.

• De hervormde kerk van Zandvoort
organiseert op vrijdag 20 en zaterdag

21 februari een bazar in het jeugdhuis

achter het kerkgebouw. In diverse

stands worden konsumptieartikelen,
tekstielgoederen, handwerken, boeken,
grammofoonplaten, etc, etc. aangebo-
den. Verder is er een rad van avontuur,
grabbelton en worden er voor de klein-

tjes poppenkastvoorstellingen gegeven.

De opbrengst van de bazar is bestemd
voor de aanschaf van een piano tbv. re-

petities en uitvoeringen van het kerk-

koor en de jeugdkapel.

De openingstijden van de bazar zijn

vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag

14.00 tot 17.00 uur. Uiteraard is ieder-

een van harte welkom.

• De afdeling Zandvoort van de Kon.
Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde or-

ganiseert op donderdag 4 maart a.s.

een bijeenkomst
t
waarop de behandeling

van heesters en rozen centraal staat.

Bloemist - hovenier A. Jager uit Aerden-
hout zal informatie verschaffen over

het snoeien van deze tuinprodukten.
De bijeenkomst vindt plaats in hotel

Keur aan de Zeestraat en begint om
20.00 uur.

Een onderzoek in te stellen naar de juist-

heid van de afgelegde verklaringen en
gedane suggesties in de kommissie van
de konsumentenbelangen over omko-
perij door de 'NV Warme Bakkers',

voorzover daarin uw naam is bedoeld
dan wel langs omwegen ter sprake
kwam.

Verder of er sprake is geweest van be-

ïnvloeding als gevolg van laakbare ak-

tiviteiten van de 'NV Warme Broodbak-
kers'.

En tenslotte de vastgestelde feiten ter

kennis van burgemeester en wethou-
ders te brengen.

U kunt gerust zijn. Nergens ter wereld
gaat de burgelijke overheid zo behoed-
zaam en zorgvuldig te werk wanneer
uw naam in het geding is. Niet zonder
uw voorkennis en toestemming gaan
wijze mannen de handel en wandel
na van hen die u van kwalijke partij-

ken hebben beschuldigd. Of het nu
gaat over het aanpakken van boerewit
of het fietsen zonder licht. Straks zal

trouwens wel blijken dat alles op een
misverstand berust, veroorzaakt door
het geschrijf in de kranten, een druk-

fout en het geschetter van radio en tv.

Want de openbaarheid is de gesel van

deze tijd welke diep vreet in de stan-

daard van zede en moraal.

Maar er is redding. De overheid, daarbij

geschraagd door wijze mannen op het
gebied van de geestelijke, edukatieve

en materiele volksgezondheid waakt
over u en zorgt er voor dat u geen haar

wordt gekrenkt.

Daar heeft u recht op

.

Als geen ander. .

.

Enige en algemene kennisgeving.

Met droefheid geef ik U kennis van het geheel onverwacht overlijden van

mijn dierbare, zorgzame huisgenoot

JELISZA WAGMEISTER
(ALEX)

op de leeftijd van 65 jaar.

M. Berkhout

Zandvoort, 10 februari 1976.

Hogeweg 53 zw.

De crematie zal plaats vinden op zaterdag 14 februari a.s. 's morgens om
9.30 uur in het crematorium te Driehuis - Velsen.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Onderling Hulpbetoon',

Poststraat te Zandvoort. Bezoekuren : 's middags van 4.00 - 5.00 uur, 's a-

vonds van 7.00 - 7.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangka-

mer op de begraafplaats Westerveld.

Vertrek vanaf Hogeweg 53 zw om 9.00 uur.

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw belangstelling en medeleven tijdens

de ziekte en na het overlijden van onze lieve, zorgzame man, vader, schoon-

vader en opa

FRANS DE JONG

Uw geschreven woord, uw bloemen of uw aanwezigheid bij de crematie

hebben ons getroost en gesterkt in het besef dat vader niet alleen voor
ons maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Zandvoort, februari 1976.

Thorbeckestraat 12

Uit aller naam:
K.J. de Jong - Te Bos

burgerlijke stand

overleden: Marinus Johannes Leonar-
dus van der Aar, oud 58 jaar, gehuwd
met G.M. Siebelhoff.

ondertrouwd: Marinus Gerritsen en
Christina van der Veen.

gehuwd: Luciano Enrico Martini en Y-
vonne Elisabeth Brumsma.

geboren buiten de gemeente: Anastasio
Daniël, zv. F.P. JHartman en M.B. Tejera

Trujillo; Renalda Gisella, dv P.L. Ver-

hoeven en J. Schuiten.

overleden buiten de gemeente: Corne-
lis Kerkman, oud 81 jaar, gehuwd met
E. Bol; Gerardus Hendrikus Webeling,
oud 68 jaar, gehuwd .met M.M. van
Roemburg;Wilhelmina Hendrika Be-

cker, oud 93 jaar, gehuwd geweest met
J. Hierl; Volkert Schaap, oud 75 jaar,

gehuwd met M. Kerkman; Abraham
Prins oud 83 jaar, gehuwd met R. Car-

dozo.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
22*62 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023)242212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. Groene Kruis

o Het amerikaanze zangkwartet The
Drifters treedt zaterdag 21 februari op
in de Beach Club aan het Stationplein.

Het kwartet behoort tot een van de
oudste neger-zanggroepen in de states.

De groep werd in 1953 opgericht en

heeft zich sindsdien weten te handha-

ven. In de (oop der jaren hebben van
The Drifters tal van nu nog bekende
zangers deel uitgemaakt, o.a. Ben E.

King. Vanaf 1963 is Johnny Moore
aan het kwartet verbonden. Het kon-

sert in de Beach Club begint om 20.00

• Dinsdag 17 februari a.s. start in het

Gemeenschapshuis aan de Louis Davids-

straat een kursus volksdansen voor be-

jaarden. De kursus wordt gegeven van

10.45 uur tot 12.00 uur.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 15 februari a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru.
10.30 uur: Jeugdhuis/Dhr. C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 15 februari a.s.:

10.00 uur: Ds. J. Dijk te Amsterdam
19.00 uur: Ds. J. Dijk te Amsterdam j

NED. PROTESTANTENBOND
j

zondag 15 februari a.s.: I

10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis, dg Haarlem
j

ROOMS -KATH. KERK
AGATHA - KERK, Grote Krocht 45
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering

Zondagmorgen 1 1 .00 uur: misviering

m.m.v. het dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE OER ZEE
Linnaeusstraat 2
Zondagmorgen 9.30 uur: misviering

met samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondagmorgen 9.45 uur.

Voorstraat 100 Katwijk
Openbare bijeenkomst

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

NEO. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pmël. Zuiderstraat.

6
f,

il

f!

8

1

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

huisartsenpraktijk Bouman - Mol
zaterdag 14 en zondag 15 februari a.s.:

Dr. G.J.J. Mol, Koninginneweg 34 a,

tel. 5091.

ZUSTERDIENSTEN
zaterdag 14 en zondag 15 februari a.s.:

Zuster T.J.M, de Roode - van der Horst
Noorderstraat 30 , tel. 02507 - 63 58

robobank
grote krocht 34

telefoon 6941 J
A
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FORMULIER VOOR BEGUNSTIGER
STICHTING HISTORISCH MUSEUM ZUID-KENNEMERLAND

Ondergetekende:

naam

adres

woonplaats

geeft zich op als begunstiger van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemeiiand
ad ƒ per jaar (minimum ƒ 15,00) en draagt ƒ bij in de aankoop van

tentoongestelde tekeningen.

Betaling geschiedt per: Stichting Historisch Museum Zuid Kenhemerland
POSTGIRO 3508134, Haarlem.

BANK: Mees Hope, Haarlem 63.84.26.367 t.n.v. St. Hist. Mus. Zuidk.

Handtekening

Ongefrankeerd inzenden naar Antwoordnummer 168, FransHalsmuseum, Haarlem

ofafgeven op de tentoonstelling.

steun AMNESTY
ons werk IKTERNATI0HA1

giro

454000

restaurants

snackbar*

Visrestaurarrt

Duivenvoorden
\HetgeheUjaargeopend ,

>B - TELEFOON

/02507-2824
Reserveertgdiguwtq/el

molenaar
zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT
• ff

y\^ kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

#3»| 7on0dCie
zeestraat 55 - telefoon 4681

Flinke zelfstandige huish.

hulp gevr. (2-kam.-flat).

dagen en uren n.o.t.k., tel.

4405 na 18.00 uur.

TE KOOP draaibank. Merk
'Le Blond', i.z.g.st. Pr. n.o.

t.k.. Tel. 25 15 na 18.00 u.

GEVRAAGD
THUISWERK

(type-werk of dergelijke)

voor dame met jr. lange kan-

toorerv. Brieven onder nr.

110 buro van dit blad.

TE KOOP MUNGA JEEP
(met winterkap) i.g.st.

Tel. 62 91;

TE HUUR GEVRAAGD
flat aan de boulevard (bij

voorkeur de mnd. juli) tel.

020-4138 86.

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80
grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1 e soort f "1 ,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,

grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht

Oude Kruisweg 164
Cruquius

Telefoon 023 -28 56 15

HET ENIGE ADRES
waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

FIJNWASSERIJ
W.M. DAMMANN jr.

Pakveldstraat 5, Zandvoort
Telefoon 37 54

Voor al uw:
overhemden
vitrage

blouse

kleden enz.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en

handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,- per m2
mkl spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-51 17

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buu reweg 1 - 3 Tel . 6580
zijstraat van de Kerkstraat

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

ook voor inboedels en zol-

deropruimingen, tel. 6574

OPHEFFINGS
UITVEMO

B0EK-ENKANT00RHANDEL

G. E. LOREN
Haltestraat 15, Zandvoort.

Vanaf heden t.m. 28 februari 1976

GROTE UITVERKOOP VAN:

boeken - papierwaren -

kantoorbenodigdheden en

aanverwante artikelen
KORTING 25 TOT 50'/o.

c
Voor

ABONNEMENT
BELLEN
2135 )

TE KOOP
GEVRAAGD: 9N

ZANDVOORT

binnenkort leeg te aanvaarden

KAMERFLAT of

Brieven aan Fam. R. Durkstra, Gouverneur Hou-
bestraat 30, Ulestraten (Zuid-Limburg)

MODERN ART
Exclusieve Kleding

Thorbeckestraat 9.

Wij zoeken op korte termijn een

die zelfstandig haar taak kan vervullen.

Een prettige jaarbetrekking.

Sollicitatie na telefonische afspraak, tel.

02507 - 34 20.

KANTOOR ZANDVOORT verlopig tot

nader bericht GESLOTEN.

Waarneemster: MEVROUW DE ROTTE,
Jac. de Wittstraat 11, Heemstede.

Telefoon 023-286192 Giro 370174

OOK BESTELLEN.

De onderhoudskosten van uw
huis zijn niet meer aftrekbaar

voor de belasting hou ze daar-

om zo laag mogelijk.

Bel daarom afwerkingsbedrijf

BLOKDIJK
voor al uw behang, witwerk

en andere onderhoudswerk-
zaamheden. Bel 02507- 7938,

of schrijf een briefje naar post

bus 144 voor een geheel vrij-

blijvende prijsoogaaf.

play-in
Kom naar de Play-in. waar het

leven een spel is De hyper

modernste speelhal met de aller-

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendijk 37



DEÜLER
Chrysler—Simca—Matrat—Sunbeam

utobedrijf

VERSTEEGE
O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Bekijk de nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

(bij ons zwembad)

SGHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

snackbar

de tol
tolweg 18 - telefoon 39 09

's maandags gesloten

3Z <923<?7-4<?J£/J?26-ó'

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

mm^mmmm^m^mmmmmmm^mm^mmmm Opening medio APRIL 1976 „

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessinsen materialen vooruw
kamer, slaapkamer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

Bril of contactlenzen ?

brilcentbrum
1(' >,(. .ju-n^irunmc^l

OPTIECIEN CONTACTLENSSPECIALIST

UW BRIL 1 jaar verzekerd tegen breuk, verlies

of diefstal.

Grote Krocht 29 Zandvoort telefoon 69 57

onze OPENINGSAANBIEDING t/m 21 februari

* *:**** *********

ecffops fears

daocinas
Café — Bar — Bistro

vat7
Joke.enPietSer.no —Zeestraat 31 -Tel:. 4932-

adverteren in deze rubriek

inlichtingen telefoon 2135

was u al eens
'm loiiden

Profiteer nu nog van de

UITERSTVOORDELIGE

WINTERTARIEVEN
Informeert U bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel 2560
Zandvoort

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

">

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

ene
_ Restaurant open vanaf

,-10 uur.

'C
Bar geopend tot 3 uur

g_ Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

jL^geven van partijen.

uw gastheer:

Wemer Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

J&alttStraat 18 • Hanbbooet

©elefoon 02507-4499

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBM

LjdMCC

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

3a. £. ^alledux & %n.

WONINGINRICHTING, sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis/1

Vmet het weekeind-bloemetje dat

fluisterend van schoonheid vertelt.

j.bluijs

tel: 2060
haltestraat

85

Tel.

2638

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

1

8

y

i
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gemeentewoningen aan hobbemastraat

het eerst aan de beurt voor renovatie
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voorgevel van de woningen na de renovatie.

Wanneer alles volgens schema verloopt

zal na de bouwvakvakantie worden be-

gonnen met de renovatie (mooi woord
voor woonverbetering) van de eerste

10 woningen van een kompleks van
34 gemeentewoningen aan de Hobbe-
mastraat (30) en Jan Steenstraat (4).

De verbouwing van de 1 woningen
zal circa 10 weken in beslag nemen.
Daarna volgt de renovatie van weer
10 huizen en dit gaat zo door totdat

het plan voor de 34 woningen is vol-

tooid. De hele operatie Hobbema-
straat / Jan Steenstraat kan in het vroe-

ge voorjaar van 1977 zijn uitgevoerd.

De renovatie maakt deel uit van een

projekt van woonverbetering voor de
gemeentewoningen van de reeds ge-

noemde straten en verder de Hulsman-
straat, L'Amistraat, Van Ostadestraat

en Koningstraat. De verbouwing van
deze woonkompleksen komt in een

later stadium aan de orde.

Zoals in het nummer van de koerant
van j.l. vrijdag werd bericht, hebben
de bewoners van de gemeentewonin-
gen aan de Hobbemastraat en Jan
Steenstraat vorige week van het ge-

meentebestuur een schrijven ontvan-

gen, waarin de voorgenomen woon-
verbetering wordt aangekondigd. De
aankondiging ging vergezeld van infor-

matie over de gang van zaken tijdens

de verbouwing van de huizen, de hu-

ren na de woonverbetering, een over-

zicht van de uit te voeren werkzaam-
heden en een vragenlijst. De huurders
van de woningen werden verzocht

e.e.a. nauwkeurig te bestuderen en

zonodig nadere inlichtingen in te

winnen bij het buro volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening van de ge-

meente (raadhuis, ingang Kleine Krocht).

Hier zetelt een werkgroep, welke de

voorbereiding en uitvoering van de re-

novatie zal begeleiden.

Over vier weken zullen de huurders
van de gemeentewoningen door het

gemeentebestuur worden uitgenodigd

voor een bijeenkomst, waar zij, samen
met deze werkgroep, kunnen diskus-

siêren over het projekt.

Het door het Centrum voor Sociale

Woningbouw te De Bilt samen met
de gemeentelijke werkgroep ontwor-
pen en uitgewerkte plan voor de ver-

betering van de 34 woningen komt
neer op een geheel vernieuwd interieur

en eksterieur. Een nieuwe indeling van
de benedenruimte, het trappenhuis en
de bovenetage.

Op de bovenverdieping, waarin bij de
nieuwe indeling alle slaapvertrekken

zijn gesitueerd, komt meer ruimte. Die
wordt verkregen door aan de achterzij-

de van de huizen het dak 'op te tillen'.

De uitbouw die hierdoor ontstaat

maakt het mogelijk het huidige aantal

slaapvertrekken van twee op drie te

brengen en ruimte te scheppen voor
douchecel en boiler. (Eén van de be-

woners heeft deze operatie verscheide-

ne jaren geleden met toestemming van
de gemeente in eigen beheer uitgevoerd

en het resultaat is bevredigend). Door
een andere indeling van keuken, trap

en toilet ontstaat op de benedenver-

dieping een groter woon- en leefver-

trek. Verder wordt een centrale ver-

warming aangelegd, een douche ge-

maakt, alle ramen en kozijnen ver-

nieuwd of hersteld, er komen nieuwe
plavonds, deuren, etc. en alles wordt
opnieuw geschilderd.

De verbouwing van de woningen is

van zo'n ingrijpende aard dat de be-

woners de huizen tijdens de werk-
zaamheden moeten verlaten en elders

tijdelijk onderdak zoeken. Wanneer
zij zelf niet voor vervangende woon-
ruimte kunnen zorgen zal de gemeen-
te dit doen. Voor de tijdelijke huis-

vesting worden alleen de kosten van
gas, licht en water in rekening ge-

bracht. De huur die men thans be-

taalt voor zijn woning dient te worden
doorbetaald. Als bijdrage in de ver'

huis- en herinrichtingskosten (vloer-

bedekking, enz.) wordt aan iedere

bewoner een vast bedrag van f 3.000,—
uitgekeerd. Een bedrag dat hij naar ei-

gen goeddunken kan besteden.

Na de verbetering van de huizen, waar-

mee naar schatting een bedrag van
f 56.500,— per woning is gemoeid,
gaat de huur met f 140,— per maand
omhoog. Wanneer het inkomen van
de huurder echter minder dan f 30.000,-

per jaar bedraagt komt men in aanmer-

king voor een zogenaamde huurgewen-
ningsbijdrage en eventueel huursubsidie.

De huurgewenningsbijdrage is van tijde-

lijke aard en bestrijkt een periode van

drie jaar. Het eerste jaar ontvangt men
75 procent van de verhoging, bet twee- -

de jaar 50 en het laatste jaar 25 procent

De subsidie is aan geen tijd gebonden.

de gemeentewoningen aan de Hobbemastraat

Zoals gezegd zullen de plannen voor
woonverbetering met de bewoners van
de huizen aan de Hobbema- en Jan
Steenstraat over vier weken worden
doorgepraat tijdens een bijeenkomst
met de werkgroep. Deze werkgroep
bestaat uit leden van de afdeling finan-

ciën, publieke werken, volkshuisves-

ting en ruimtelijke orden ing,alsmede
van het maatschappelijk werk. Op de-

ze bijeenkomst, die waarschijnlijk open-

baar zal zijn, kunnen de huurders van
de woningen hardop zeggen wat zij den-

ken van de plannen en met suggesties

komen. Want, zo verzekerde men ons
van de zijde van de werkgroep.die de
plannen vorige week aan de plaatselij-

ke pers presenteerde, er staat nog niets

vast en er is nog niets beslist omtrent
het verbouwings- en verbeteringspro-

jekt Veel, zo niet alles, zal afhangen

van de houding van de bewoners van

futloos spel zvm

en zo ziet de achtergevel er na de verbouwing uit.

In een slordig en nonchalant gespeelde

wedstrijd, heeft Zandvoortmeeuwen
zondagmiddag een 1-0 zege behaald

op De Kennemers. Het streekduel op
het goed bespeelbare terrein aan de
Vondellaan werd slechts door een hand-

jevol toeschouwers bijgewoond.

In de eerste helft vielen alleen de spel-

kwaliteiten van keeper Pellerin en ach-

terhoedespeler Koning op, de andere

leken nauwelijk bereid tot een gro-

tere inzet dan wat heen en weer ge-

draaf en onverschillig getrap tegen de
bal. Er was vrijwel geen moment spra-

ke van een weldoordachte speltechniek

en -taktiek om de tegenstander te be-

dwingen. Wil produceer-den men in de

eerste drie kwartier een groot aantal

hoekschoppen maar dat was meer toe-

val dan toeleg.

In de tweede helft ging het aan de zij-

de van zandvoortmeeuwen iets beter,

maar het elftal slaagde er toch niet in

voldoende vuist te maken tegen De
Kennemers. In de 20e minuut nam
Zandvoortmeeuwen —toch nog onver-

wacht— de leiding van de wedstrijd.

Een aan de thuisklup toegewezen vrije

trap ontglipte aan de handen van de

doelman van De Kennemers en het leer

kwam bij Aaldert Stobbelaar terecht.

Die reageerde alert en knalde de bal

zonder mankeren achter de keeper van

de gasten, 1 - 0. In de eindfase van de

ontmoeting stelden De Kennemers al-

les in het werk de voorsprong van

zandvoortmeeuwen ongedaan te ma-

ken, maar dat stond de thuisklup niet

toe.

De stand in de kompetitie luidt thans:

llpendam
DEM
Vitesse'22

ADO'20
VSV
Velsen

KFC
HRC
Ripperda
Zandv. m.
Kennemers
OVVO

13
14

12
14

14
15

13
14
14
14

13
14

19
19

15
14
14
14
13
13
12
12

11

8

21 - 9
15- 8
17- 10
10-- 13

21 -21
10- 18
24-20
23-22
18- 19
11 -18
14- 14
10-22

foto Frans Groenheide

de huizen aan de Hobbemastraat en
Jan Steenstraat. Volgens de werkgroep
was men tijdens het kwaliteitsonder-

zoek naar de huizen welwillend door
de huurders van de woningen ontvan-

gen. Maar op dat moment was nog
niets bekend van plannen, uitvoering

en konsekwenties. Nu zijn die, althans

op papier, wel bekend. Over een maand
zal blijken hoe de bewoners er tegeno-

ver staan.

adviesdiensten

ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.
van 17.30 tot 18.30 uur.

adres: gemeenschapshuis.
Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 -21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428
Ma. t/m za.; 11.00 - 23.00 uur.

Zo.; 19.00 -23.00 uur.

ABONNEMENT

BELLEN

eanduoorbe foüeranr



nieuwe behuizing voor bibliotheek

n gigantiese ruimte aan prinsesseweg foto

Frans v

Groenheide

De bouwtekeningen voor de indeling en

aankleding van het nieuwe gebouw van

de openbare bibliotheek en leeszaal

aan de Prinsesseweg zijn gereed en op
1 maart kan met de uitvoering van

het projekt worden gestart in de gi-

gantiese ruimte van het pand.

Vorig jaar werd het gebouw, na goed-

keuring door de gemeenteraad, door
het bestuur van de bibliotheek aange-

kocht voor een bedrag van f 435.000,-.

Voor de techniese voorzieningen en de

inrichting is nog een bedrag van

f 765.000,- nodig. Een bedrag waar-

mee de gemeenteraad in principe reeds

akkoord is gegaan maar dat nog door

de raad moet worden gevoteerd. De
totale uitgaven voor de nieuwe biblio-

theek zullen f 1.200.000,- bedragen.

In de nieuwe ruimte zal de bibliotheek,

naast de service van het uitlenen van

boeken aan jong en oud, tal van akti-

viteiten gaan ontwikkeling op eduka-

tief terrein. Zo wil het bestuur regel-

matig tentoonstellingen gaan organi-

seren van beeldende kunst en ook
aan anderen de kans geven zich in het

gebouw individueel of als groep te

ontplooien. Er komt in de bibliotheek

een kreativiteitenzaal, een ruimte die

o.a. de mogelijkheid biedt voor het

geven van filmvoorstellingen.

De meeste ruimte van het pand aan de

Prinsesseweg zal uiteraard worden be-

nut voor het onderbrengen van het boe-

kenbestand dat bij de ingebruikneming
van het gebouw sterk zal worden uitge-

breid- In de tegenwoordige behuizing

van de bibliotheek aan het Schoolplein

is dat niet mogelijk. Voorzitter Jan
Wijnbeek, met wie uw verslaggever za-

terdagmorgen een bezoek bracht aan

de nu nog maagdelijke ruimte van het

gebouw aan de Prinsesseweg, zei, dat

het bestuur van de o.b. streeft naar

een boekenbezit van dertigduizend ek-

semplaren. Voor het uitlenen van de
boeken zal in het pand aan de Prinsesse-

weg een nieuw foto-elektronies uitleen-

systeem worden geïnstalleerd dat bij de
opening van de nieuwe bibliotheek in

gebruik zal worden genomen. Dit sys-

teem —fotocharging genaamd en aan-

gesloten op een komputer— werkt als

volgt:

Een genummerde ponskaart met datum-
stempel wordt voor in het uit te lenen

boek geschoven. Daarna worden boek
plus lezerskaart op mikrofilm vastge-

legd. Bij terugbezorging wordt de pons-

kaart uit het boek gehaald, waarna het

boek meteen weer kan worden uitge-

leend. Mikrofilm plus ponskaarten wor-
den naar de komputer gezonden, die

ook voor verzending van de nodige aan-

manmgskaarten zorgt.

Dit nieuwe uitleensysteem is bij de en-

tree en balie in de bibliotheek gesitu-

eerd. Boven de ingang komt een grote

luifel en daaronder een portaal. 'De

l ilMl llll llil llillliHiraBWiiaMMWMnwl

luifel is een paraplu voor de bezoekers

en het portaal een sluis waar zij kun-

nen akklimatiseren', aldus voorzitter

Wijnbeek. En dan kan men, na de balie

te zijn gepasseerd, straks alle kanten uit.

Naar de aan de voorzijde van het ge-

bouw gelegen afdeling voor het uitle-

nen van boeken aan volwassenen anneks
leeszaal, naar de in het middengedeelte
gesitueerde fonotheek/diatheek, de eer-

der genoemde kreativiteitenzaal, de don-
kere kamer voor het ontwikkelen van

foto's of naar de achter in de biblio-

theek geplande uitleen en leeszaal voor
de jeugd. Daar bevinden zich ook ad-

ministratiekantoor, vergaderzaal voor
het bestuur, keuken en bergruimte. O-
veral zullen banken en zitjes worden
geplaatst waar men kan praten, lezen

en koffie drinken, die is gezet in de
pantry. Er komt een verlaagd plavond
waarin een uitgekiende verlichting zal

worden geïnstalleerd, wijst voorzitter

Wijnbeek tijdens onze rondgang door
de ruimte.

Jan Wijnbeek verwacht dat de uitvoering

van de werkzaamheden in het nieuwe
gebouw ongeveer tien weken in beslag

zal nemen. In de tweede helft van de
maand mei denkt men te kunnen ver-

huizen van het huidige onderkomen
naar het nieuwe pand. Voor de officiële

openingsdatum wordt gemikt op 5 ju-

ni a.s. Tussen 8 en 20 maart a.s. gaat

de bibliotheek dicht om te kunnen o-

verschakelen op het nieuwe uitleensy-

steem. Een nogal tijdrovend werk dat

met grote nauwkeurigheid moet wor-
den verricht om het systeem straks per-

fekt te laten funktioneren, zegt voorzit-

ter Wijnbeek.
Hij beent ondertussen met reuzeschre-

den van de ene zijde van het gebouw
naar de andere en dan heeft hij nog ge-

ruime tijd nodig om de overkant te be-

reiken. De oppervlakte van de nieuwe
behuizing van de bibliotheek is goed
voor de komende vijfentwintig jaar of

nog langer. 'En we kunnen nog uitbrei-

den', verklaart Jan Wijnbeek, nadat hij

bij de achterwand van het gebouw is

aangekomen.
Het is duidelijk: de bibliotheek die een
kwart eeuw geleden nog was onderge-

bracht op een zolderruimte van een ge-

bouw aan de Brugstraat en later verhuis-

de naar het Schoolplein, maakt opnieuw
een grote sprong voorwaarts.

waterstanden

kruisvereniging zandvoort

heeft nu een bestuur

H.W. L.W. H.W.
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verdwenen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen hierbij

ter kennis, dat zji voornemens zijn over te gaan tot verpach-
ting van de kantine op het gemeentelijk caravanterrein "De
Zeereep" voor het seizoen 1976.

Gegadigden —die in het bezit moeten zijn van de vereiste ver-

gunningen— kunnen hun aanbiedingen schriftelijk indienen
bij Burgemeester en Wethouders op daartoe op het gemeente-
huis, afd. Onderwijs ca., verkrijgbare formulieren en wel tot

uiterlijk 1 maart 1976.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester A. Nawijn"
de Secretaris J. Hoogendoorn

BEKENDMAKING

Soms verdwijnt er iets uit het beeld van de gemeente waarmee de ingezetenen van Zandvoort al jaar en
dag vertrouwd zijn geraakt. Zoals het huis met de langgerekte tuin op de hoek van deZandvoortselaan

/ Kostverlorenstraat en de vijver aan het eind van laatstgenoemde straat.

Het hoekhuis verdween enkele weken geleden plotseling van de aardbodem. Het was als het ware door
een onzichtbare hand opgetild en in het zwerk verdwenen, maar volgens ooggetuigen in één dag door
een bulldozer tegen de grond gewerkt. Op het thans braakliggende terrein zouden twee bungalows ver-

rijzen. De reeds vele jaren uitgedroogde en door vegetatie overwoekerde vijver aan de Kostverlorenstraat

wordt bouwrijp gemaakt voor villabouw.

Z o nu bent u weer bij met de wijzigingen in het profiel van uw woonplaats.
"

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend
bekend, dat in een openbare vergadering van een commis-
sie uit het college van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, welke zal worden gehouden op 5 maart 1976
te 10.30 uur in het provinciehuis, Dreef 3, Haarlem, zal

worden behandeld het door B.V. Randstad Holland inge-

diende bezwaarschrift tegen het besluit van de raad dezer
gemeente van 25 maart 1975 tot vaststelling van het
bestemmingsplan "Dr. CA. Gerkestraat".

Zandvoort, 16 februari 1976.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Secretaris J.Hoogendoorn
de Burgemeester A.Nawijn

anvaejipts

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

Huishoudelijke hulp gevr.

Miele dag of 2 halve dagen

p. week. Mevr. v. Gellekom,
Boul. Paulus Loot 73, tel.

39 29.

Getrouwd stel zoekt zo

snel mogelijk woonruimte,
tel. 30 90, na zes uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

adverteren
via een wasrol

geen

koerant
ontvangen?

Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie

van uw klanten is trouwens nog in

het bezit van zo'n fraai en antiek

geluidsapparaat? Nee, u kunt beter

via ons blad, dat 2 maal in de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere

aanbiedingen onder de aandacht van

het publiek brengen. Dat is voor-

deliger en u bereikt meer mensen.

Neem de telefoon van de haak en

draai nr. 2135 van de Zandvoortse

Koerant. Wij noteren uw annonce

voor ons dinsdag- en vrijdagnummer.

bel

2135

ertetraaW
zandvoort .

rteu^erriikSra^Wdam

openinamsfêrp;
enW^hdvoort>||

eetó
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Rank Arena
kleurenteevee
met afstandbediening

van 1999 -voor

• •
AC 6108

Erres

Afwas
automaat
van 1165.-

voor

AEH
202

Erre^
stofzuiger

van 289-
voor
EH 7601 Mi8a-

Rank Arena
stereo

kombinatie
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AC 3631

Erres

grammofoon
van 149.-

voor ^ "

Erres

Portable

van 479.-

voor
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RS 1537
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ErreS 380 liter

2-deurs
koelkast
van 1628 -

voor

• •

Stoomstrijkijzer

van 69.- voor

• •
RS 3232

KEIZERSTRAAT 9 - HAARLEM - (023) 314740
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noordbuurt verder kaal

De kaalslag van de noordbuurt —door
het gemeentebestuur altijd als een

1 kwaadaardige aantijging van de hand

1 gewezen— is vorige week met het slo-

pen van twee panden aan de Swaluë-

i straat weer een dreigend stapje naderbij

gekomen.

i Volgens deskundigen was het heel

goed mogelijk geweest de woonhuizen
op te knappen en in bewoonbare staat

te brengen en te houden. Alleen het

openbaar urinoir staat nog overeind,

is inmiddels gerenoveerd en opgeschil-

derd. Er zijn tenslotte nog mannen on-
der ons.

Zijn er nog mannen onder ons ?

'Dit mijne heren, is erg jammer',
schreef noordbuurtbewoonster Paula

Koper in haar in de koerant afgedruk-

te brief 'Noordburrt vaarwel ?
'

'Want', zo schreef Paula aan de heren

raadsleden, 'kijkt u nu rond in dit

toch wel karaktervolle plekje van ons

dorp, dan ziet u een beeld van onvol-

tooiing, die mijn inziens ook in de

toekomst niet meer als Buurt mag
worden en kan worden gezien.

Jammer, jammer nogmaals, aangezien

ook U Gemeentebestuur zich nogal

druk hebt gemaakt om het te klaren

op een manier die voor iedereen als

aanvaardbaar kon worden aangeno-

men.
Waar zijn toch de partijen gebleven,

en met name de VVD die in hun pro-

gramma's verkondigden zich met gro-

te ijver voor het behoud van de Noord-
buurt te zullen inzetten.

Zien de heren geen kans om zich op
dit punt waar te maken.

foto Frans van Loon

Of is men het reeds over alles eens ?
'

En verder:

'Jammer van de toen genomen moeite

heren, voor alle partijen.

Want, zoals we er nu voorstaan is het

een aanfluiting voor de gemeente
Zandvoort en gaan we wederom een

zomerseizoen in , met achter ons al-

leen de winterslaap.

Toch, voordat het zover is, zou ik de

betrokkenen nog eens wakker willen

schudden om de Noordbuurt Noord
buurt te houden, en niet, zoals het er

momenteel naar uitziet een chaos van

afbraak en leegte'.

Binnenkort zullen de huizen op de

hoek van de Swaluëstraat en de Pak-

veldstraat onder de slopershamer te-

recht komen.

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

burgerlijke stand vvaterstaitdeh

, GIRO ^

26655
voor

ANGOLA
VOOREEN ECHTE

BEVRIJDING
MONDIANÏ SUCHTINt.
'ANGOLA LOMItC-

.

ADAM N

overleden : Antje Roosendaal, oud
81 jaar, gehuwd geweest met P.J. Raas-

veld; Hendricus Roos, oud 72 jaar, ge-

huwd met P. Keur; Antoon van Evert

oud 85 jaar, gehuwd geweest met C.

E. Boshuijer.

ondertrouwd : Bernard Maas en El-

sina Stel.

geboren buiten de gemeente : Kim,
dv R. Koopman en I. Lefeber.

overleden buiten de gemeente : Je-

lisza Wagmeister, ou 65 jaar.

febr.



u wist het
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De openbaarheid is de gesel van deze

tijd welke diep vreet in de standaard

van zede en moraal. De inkt waarmee
deze onsterfelijke strofe in de koerant

van j.l. vrijdag werd gedrukt was nau-

welijks gestold of er donderde al weer
een reputatie van de hoogste tree van

de maatschappelijke ladder. En dit

keer was de klap zelfs tot in Zand-
voort hoorbaar, want de gehavende
betrof niemand minder dan de voor-

zitter van De Nederlandse Stichting

tot Eksploitatie van Kasino's, die in

Zandvoort een speelhuis gaat runnen.

De voorzitter zou nauwe relaties onder-

houden met een in Liechtenstein geves-

tigde bankinstelling, welke zich door-

gaans onledig pleegt te houden met
het beleggen van de opbrengsten van
de door de maffia gekontroleerde gok-

paleizen in het land van president

Ford.

Wie had dat nu gedacht ?

Zeker de regering niet, die opzet en in-

richting van het legale gokken zo zorg-

vuldig mogelijk had voorbereid en met
alle waarborgen tegen vreemde smetten

omgeven. Men had gekozen voor het

minst onreine spelsysteern, voor toe-

zicht door zeer hooggeplaatste personen

met klinkende namen en voor de af-

vloeiing van de gokgelden naar 's lands

schatkist. Het kon niet beter en zorg-

vuldiger gedaan zijn als het gedaan is.

En toch ging het, nog voor net was be-

gonnen, mis.

Wie had dat nu gedacht ?

Zeker de gemeenteraad van Zandvoort
niet, die met de komst van het kasino

de plaatselijke nering zag opbloeien als

nooit tevoren. Of zoals de liberale heer

Joustra het juichend formuleerde: 'Het

vestigen van een kasino zal voor Zand-
voort een nieuw tijdperk inluiden en

van Zandvoort een badplaats van allu-

re maken'. Gevleugelde woorden die

op de geluidsband zijn vastgelegd voor
het dankbare nageslacht.

Wie had dat nu gedacht ?

Zeker niet het fraai gebruinde en zil-

vergrijze hoofd van het hotelbedrijf,

waarin mettertijd het gokhuis zal

_
worden ondergebracht. De logieshou-

der placht zich 'altijd te omringen met
keurig uitgedoste personen en vaak
afkomstig uit de bovenste lagen der
natie. Deze zomer ontving hij nog de
prinsgemaal zelve en overhandigde
hem bij die gelegenheid een cheque

voor de bescherming van bedreigde en
uitstervende diersoorten. Daar zijn on-
langs nog drie wijze mannen het oer-

woud voor binnengetrokken.

De maffia.

Wie had dat nu gedacht ?

U.

Ja, u.

U wist het al lang.

Maar u heeft geen stem in het kapittel.

U bent de regering niet, ook niet de
zandvoortse gemeenteraad en u kunt
zich zeker niet meten met het hoofd
van het hotelkonsern. U bent niet be-

last met de zware verantwoordelijk-

heid voor de kwaliteit van het gokspel,

het op gang houden van de ekonomie
en het behouden van de werkgelegen-

heid in de horekasektor. Zaken die

trouwens in uw belang worden onder-

nomen, geregeld en uitgevoerd. Het
zou daarom hoogst onverstandig zijn

wanneer u nu de zandvoortse gemeen-
teraad in een petitie zou verzoeken,
de maffia buiten de poort te houden,
door het kasino van de lijst van
brood en spelen in Zandvoort af

te voeren.

Want één ding moet u goed bedenken;
wanneer er geen kasino in Zandvoort
komt zal dit onherroepelijk een verho-
ging van de tarieven van de vuilophaal-
dienst en rioolafvoer tot gevolg heb-
ben. Het geld moet tenslotte ergens
vandaan komen.

Uit 't ene of 't andere riool gehaald,
ruw gezegd.

Zo, nou u weer.

familieberichten

Enige en algemene kennisgeving.

Tot onze diepe droefheid is, na een
langdurige ziekte, op 17 februari

,

van ons heengegaan, onze lieve

broer, zwager en oom

KORSTIAAN ZWEMMER

op de leeftijd van 52 jaar.

Namens ons allen:

G. Zwemmer

Zandvoort, 20 februari 1976.

Constantijn Huijgenstraat 16

De teraardebestelling heeft heden
plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

kerkdiensten

kritiek

renovatie• §

bedstee werd eethoek in middenwoningen. foto Frans van Loon

In principe staan de bewoners van de ge-

meentewoningen aan de Hobbemastraat
en Jan Steenstraat niet afwijzend tegen-

over de plannen van het gemeentebe-
stuur om tot woonverbetering van hun
huizen over te gaan, maar zij staan wel
bijzonder krities tegenover de aange-

kondigde huurverhoging van f 140,—
per maand, de volgens hen te lage ver-

goeding voor de verhuis- en inrichtings-

kosten, alsmede de diverse onderdelen
van de verbouwingsplannen.
Zo is een aantal bewoners van mening
dat zij er t.a.v. de indeling van de huis-

kamer helemaal niet op vooruit gaan,

maar achteruit. Dit laatste geldt in het
bijzonder voor de huurders van de tien

middenwoningen (vijf aan de evenzij-

de en vijf aan de onevenzijde) van de
Hobbemastraat.
Op één na hebben de vroegere en hui-

dige bewoners de bedstee-ruimte aan
de achterzijde van de woonkamer bij

het woonvertrek gevoegd, waardoor
een woon- en leefruimte is ontstaan

met een raam aan de achterkant.

In het renovatieplan wordt deze ruim-

te benut voor het onderbrengen van
het toilet, met een portaal waarin een
wasapparaat kan worden geplaatst.

Hierdoor verdwijnt de huidige uitbouw
van de woonkamer alsmede de raampar-

tij. Een duidelijk verlies aan lichtval en
aan woon- en leefruimte. 'Wij gaan er

door deze nieuwe indeling van de be-

nedenruimte alleen maar op achteruit,

aldus een aantal huurders. Zij vinden

dat er naar een andere en beter oplos-

sing moet worden gezocht.

Enkele huurders hebben het plan op-

gevat om een straat- of buurtkommis-
sie in het leven te roepen, die de belan-

gen van de bewoners in de komende
gesprekken met de gemeentelijke werk-
groep voor de renovatie moet gaan be-

hartigen. Voor het geven van de nodige

woontechniese adviezen wil men een
beroep doen op deskundigen uit

de bouwwereld.

agenda
gemeenteraad

a.s. Maandagavond begint de zandvoort-

se gemeenteraad aan de behandeling
van de gemeentebegroting voor dit

jaar, een behandeling die eventueel

op dinsdagavond zal worden voortge-

zet. Beide vergaderingen beginnen om
7.30 uur. Verder prijken de navolgen-

de voorstellen op de agenda:

1. Notulen van de vergadering van
27 januari 1976.

2. Ingekomen stukken.
Brief dd. februari 1976 van de Fe-

deratie van Vakbonden N.V.V. en
N.K.V., waarbij bezwaar wordt ge-

maakt tegen de voorgestelde belas-

.tende verhogingen op te leggen aan
de inwoners in 1976;
Brief dd. 16 februari 1976 van A.A.
van Moppes, waarbij wordt gevraagd
de hondenbelasting'ekstra te verho-
gen en de verhoging van de reinigings-

belasting achterwege te laten.

Brief dd. 21 januari 1976 van het
werkteam woonwagencentrum 'De
Meer', waarbij wordt gevraagd om
medewerking te verlenen aan het
totstandbrengen van reële verbete-

ringen voor woonwagenbewoners.
3. Begrotingen voor 1976.
4. Belastingvoorstellen.

5. Verwerking van het dekkingsplan,
korrekties en toevoegingen aan de
begroting. <_

6. Begrotingswijzigingen:

van de gemeentebegroting 1976,
van het waterbedrijf 1976, van het
gasbedrijf 1976 en van de dienst pu-
blieke werken 1976.

7. Benoemingen:

Vervulling vakatures schoonheids-

kommissie.
8; Onderwijsaangelegenheden:

Vaststelling bedrag per leerling van
de materiële eksploitatiekosten der

openbare scholen voor g.l.o. over
1976.

Administratievergoeding t.b.v. het

bijzonder lager onderwijs 1976.

Aanvraag eks. art. 50 kleuteronder-

wijswet t.b.v. de chr. kleuterschool

'Klimop'.

9. Grondtransakties:

a. Grondverkopen in plan Noord-
buurt;

b. Grondtransakties Haltestraat -

Swaluëstraat.

10. Bestemmingsplannen (geen)

1 1. Maken van een centrale verwarming
in de gemeentewoning Marisstraat

21.

12. Preadvies inzake beroepschrift R.

Boeré.

13. Aanleg centrale verwarming in wo-
ningen Gasthuishofje.

14. Salariëring gemeentepersoneel per
1 januari 1976.

15. Datum inwerkingtreding wijziging

verordening heffing rechten wegens
schouwen van lijken.

16. Motie provinciale staten inzake kos-

ten mediese voorzieningen voor aan
drugsverslaafden.

17. Aankoop wijkgebouw van de N.H.
gemeente aan de Linnaeusstraat.

18. Verzoek tot gebruik van de voorma-
lige brandweergarage als eksploitatie-

ruimte voor noordzeevissen etc.

19. Financiering huisvesting bibliotheek.
20. Rondvraag.

NED. HERVORMDE KERK
"zondag 22 februari 1976:
10.30 uur: Prof. H. Berkhof, Leiden.

Gemeenschap. Geref. Herv. dienst.

JEUGDHUIS 10.30 uur Jeugdkapel
Mevrouw A.H. Joustra-Brokmeier.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 22 februari 1976:
10.30 uur: Gemeenschap, dienst in de
herv. kerk. Prof. H. Berkhof te Leiden.
19.00 uur: Ds. J.J. Slinter te Overveen.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 22 februari 1976:
10.30 uur: 'Samen kerk-zijn' drs. W.
Chr. Smits, n.h. Edam.
maandag 23 februari 1976:
20.00 uur: Kaderbespreking.
woensdag 25 februari 1976:
14.00 uur: vrouwenmiddag.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

ZUSTERDIENSTEN
zaterdag 21 en zondag 22 februari a.s.:

Zuster E. Poldervaart - Spaans, Kruislaa
54, Hoofddorp, tel. 02503 - 60 00.

GEVRAAGD
KAMERHULP

van 9.00 tot 12.00 uur of langer

Hotel T. Faber jr.

Poststraat 9 — telefoon 35 88

Moge. ^
cEen zéëFTëntemaak^Umet eeii

^paardeposito
voor 2, 3, 4 of5jaar vast.

Wel vrij voor aankoop van een eigen huis.

SPAARSPECIALISTEN SINDS 1817

Jfa ub/paarbank
w^zJ west nadörtond

MET INGANG VAN MAANDAG 1 MAART WORDEN DE
TARIEVEN VAN HET ZWEMBAD "DE DUINPAN"

GEWIJZIGD

Een gezinsabonnement (1/2 jaar geldig) kost dan f 137,50

Een persoonlijkabonnement f 65,00

PROFITEER NU NOG van de oude prijs en U zwemt
tot 1 september nog voor f 125,00 (gezinskaart)

of f 60,00 (pers. ab.)

De 10 badenkaarten worden f 20,00

De losse baden worden f 2,45
wintertarieven

Zwembad „De Duinpan"

Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-2170.
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omroepers

Huishoudelijke hulp gevr.

in gezin z. kind., 4 a 5 uur
per week. Tel. 57 35 na
18.00 uur.

TE HUUR aangeboden zo-

merhuis voor 1 persoon
(permanent) Brieven on-

der nr 140 buro van dit

blad.

TE KOOP 4 sportvelgen plus

banden en sportstuur voor
NSU, totaal f 200,-. Tel.

42 68.

VOOR AL UW
timmer-, metsel-, beton-,

stukadoors-, tegel- en be-

hangwerk. Dakreparatie,

stormschades en andere

onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden.
In samenwerking met Ro-

dy '74.

Bel voor een vrijblijvende

afspraak tel. 02507 - 79 38
of 623-32 2460.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1 e soort f 0,80
grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,
grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht

Oude Kruisweg 164
Cruquius

Telefoon 023 -28 56 15

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586
i

' PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m^
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

HET ENIGE ADRES
waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

TE KOOP GEVRAAGD:
meubilair en kleingoed

uit grootmoederstijd

ook voor inboedels en zol-

deropruimingen, tel. 657d

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

'tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713. tel. na
18.00 uur tel. 6658.

VERSTEEGE
-& ttsettoftlerbtbrijf

ftritrttraat 18 • Hsnbfcooct

ttdeloon 02507-4499

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis _ _ _

3
, M Jf| _j-|_iuE« ^ '

j.bluij*

tel: 20601

Luister mee bij bloemenhuis

met het weekeind-bloemetje dat

fluisterend van schoonheid vertelt.

haltestraat

85

TE KOOP wegens gezondheidsredenen.

STRANDPAVILJOEN
met opslag loods

Zonder kontanten niet reflekteren.

Brieven onder nr. 141 buro van dit blad.

Café — Bar — Bistro

vat7
Joke en Piet Serno - Zeestraat 31 - Tel: 4932

EJTLm
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning

CELSIUSSTRAAT 96,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 230,40 per maand.

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 138
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 346,05 per maand.

3. de bejaardenwoning
GASTHUISHOFJE 14
inhoudende: woonkamer, 2 slaapka-

mers, zolder.

Huurprijs f 109,05 per maand.

4. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 8 - IV •

inhoudende: woonkamer, 2 slaapka-

mers, douche.
Huurprijs f 144,15 per maand.

5. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 507
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 366,05 per maand.

6. Garage Keesomstraat 89a
Huurprijs f 40,— per maand.
Voor deze garage hebben de bewo-
ners van het betreffende blok voor-
rang bij toewijzing.

De toewijzing van de woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt

een bereidverklaring. De beoordeling
voor het verkrijgen van een woonvergun-
ning berust bij Burgemeester en Wethou-
ders. Het inkomen van het gezinshoofd
is medebepalend i.v.m. de hoogte van de
maandhuur. '

Inschrijving voor 24 februari a.s. 19.00
uur aan het kantoor van de vereniging

Noorderstraat 1, onder vermelding van
rangnummer, alsmede uw geboorte-da-
tum.

De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst donderdag 26 februari a.s. om
2 uur in het gevelkastje Noorderstraat 1
worden gepubliceerd.

snackbar

de tol
tolweg 18 - telefoon 39 09

's maandags gesloten

Vakature
Gemeentepolitie Zandvoort

Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18 - 23 jaar) bestaat de gele-

genheid gedurende de zomermaanden te worden aangesteld als

ASSISTENTE
(salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 900,30 tot f 1.440,40)

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, die op
het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden onderge-
bracht.

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus.

Sollicitaties —gericht aan de Burgemeester van Zandvoort— dienen
onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden aan
de Hoofdinspecteur - Korpschef van gemeentepolitie te Zandvoort.

Sollicitanten worden opgeroepen voor het vervullen van de betrek-
king van

bode ter gemeentesecrefarie

Maandsalaris f 1.416,— (minimum) tot f 1.809 — (maximum).
De premie AOW komt ten laste van de gemeente.

Sollicitatie binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te richten
aan de Burgemeester van Zandvoort.

Bekijkde nieuwe koilektie

behang-en wandbekleding van
Ratn&Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

C.JPAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

(bij ons zwembad)

SGHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

L-

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw
kamer, slaapkamer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

NIEUWBOUW
Centrum dorp, aan de Hogeweg

Te koop
2- en 3 kamer-

FLATS
met cv., lift, badkamer/ligbad, balkon.

Koopsom v.a. ƒ 108.500,—v.o.n. Spoedig te aanvaarden.

Inlichtingen bij de makelaars o.g.

J. ATTEMA,
Hogeweg 66, tel.: 2715
H. W. COSTER,

Burg. Engelbertsstraat 11 , tel.: 5531

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270



Al heeft het nu. (frstiHa

nu een zwembad
en hebben alle hutten nu bad of douche
en toilet, aan de bekende service aan

boord is niets veranderd.

Ook de voortreffelijke maaltijden aan
boord zullen aan de eisen van de
meest verwende reiziger voldoen.
2 sfeervolle bars en een stijlvolle

eetsalon completeren het geheel.

U maakte door deze kennis met het
moderne schip URSULA dat voor de

7-, 10- of 12-daagse Rijnreizen is ingezet

Ook deze reizen kunt u boeken bij

Grote Krocht 20.

tel. 2560, Zandvoort.

snackbar

de bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté - salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

Dinsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24
telefoon 3201

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

bdNBM
UdMCCi

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

s • W.M.F: — Roya| Leerdam '- de Porceleyne Fles:

haltestraat 10 -telefoon 2005

3a. S£. ^Balledux & 1&n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

amzciKivrHTC

Rank Arena
kleurenteevee
met afstandbediening

van 1999.-voor

• •
AC 61081

Rank Arena
stereo

kombinatie

van 1385.-

voor - -
• • •

AC 3631

Erres

Portable

van 479-
voor

• t
RS 1537

Erres

^'35

XI

Afwas
automaat
van 1165.-

voor

;i

-"V

AEH
202

• •

ErreS 380 liter

2-deurs
koelkast

van 1628.-

voor

• t

\

A*

Erres
J3h3=

Erres

stofzuiger

van 289-
voor
EH 7601 M189,

grammofoon Stoomstrijkijzer

van 149.- van 69.- voor
voor
RS 3232

KEIZERSTRAAT 9 - HAARLEM - (023) 314740
SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

iche
it
_ Restaurant open vanaf
"- 10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

,
geven van partijen.

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten

en Assurantiën

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

Ooe Dons...

Ga Dons..."

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 -Tel: (02507) 6975

Visitekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
* Telefoon 27 93

Schilders

Tel.

2638

Klein en groot
eten

v.d.WERFF'S
"brood
Gasthuispfein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29
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begroting
Gisteravond vond de bijeenkomst van

de zandvoortse volksvertegenwoordi-

ging plaats, waarin de gemeentebegro-

ting voor dit jaar in behandeling werd
genomen.

De begroting is de afgelopen weken on-

derwerp van diskussie geweest tijdens

de jongste vergadering van de kommis-
sies van bijstand en advies en op een

zitting van de speciale begrotingskom-

missie. De adviezen en suggesties van

de kommissieleden zijn verwerkt in

een tweede nota van aanbieding, welke
het kollege vorige week aan de raadsle-

den en de kranten heeft toegezonden.

In de nieuwe nota zijn diverse wijzigin-

gen m.b.t. de begroting aangebracht,

gebaseerd op de meest recente gege-

vens en cijfers over de dit jaar te ver-

wachten voor- en nadelig resultaten.

Op het totale begrotingstekort van

ruim zeven ton heeft e.e.a. echter wei-

nig invloed gehad en daarom valt er

aan de reeds eerder aangekondigde
belastingverhogingen eenvoudig niet

te tornen. Ook het bedrag dat uit de

gemeentelijke reserve wordt gehaald

om mede het begrotingstekort te dek-

ken blijft ongewijzigd, aldus b en w
in hun tweede nota.

Het kollege schrijft, dat het tekort op <

de begroting voor dit jaar ondanks
belastingverhogingen tenslotte meer
dan 650.000 zal bedragen. Oorzaak is

onder meer de inflatie. Dit nadelig

effekt schuift door naar de volgende
jaren. Wat verder kijkend dan dit be-

grotingsjaar,stellen b en w dat hët

voor de komende jaren vereist is de
gemeentelijke huishoudboeken slui-

tend te houden. Op de rijksoverheid

wordt een klemmend beroep gedaan
de inflatie te beteugelen.

De afgelopen jaren zijn de begrotingen

zwaar belast door tal van nieuwe nood-
zakelijke voorzieningen, die in versneld

tempo gereed kwamen. B en w noemen
o.a. de brandweergarage, het zwembad,
sportakkommodaties en de bibliotheek.

Deze situatie zal zich —zeker wat het

tempo betreft— de komende vijf jaren

niet herhalen, hoewel op het lijstje

toch nog diverse verlangens en wensen
staan. Voorbeelden hiervan zijn de uit-

breiding van het nieuwe raadhuis en

rioleringswerkzaamheden.

De begrotingskommissie heeft uitge-

breid gesproken over het tekort op
de post politie. Inmiddels is een nieu-

we vergoedingsnorm van het rijk be-

kend geworden. Daardoor kan dit te-

kort aanzienlijk worden verminderd.
De begrotingskommisse was het niet

eens met b en w om het rioolafvoer-

recht op te schroeven van f 38,— naar

f 91,—. De uiteindelijke verhoging zal

nu tien gulden minder worden, het-

geen aan de raad ter goedkeuring zal

worden voorgelegd. Om het tekort
dat op deze wijze ontstaat, aan te vul-

len zal de nieuwe woonforensen-be-
lasting niet met honderd percent maar
met honderdvijftig percent worden
verhoogd. De raadscommissie wil hier-

mee bevorderen dat de lastenverde-

ling tussen inwoners en rekreanten re-

delijker worden verdeeld.

De raadskommissie heeft ook gesugge-

reerd een aantal posten te schrappen
of te verkleinen. Dit gebeurt onder
meer bij de begrotingsposten voor
schilderwerk en het aanleggen van ver-

warming. Inmiddels is gebleken dat
het grote tekort op het zwembad dat

voor dit jaar begroot was op zes ton,

nog meer zal opgelopen. Dit tekort

brengt de financiële positie van Zand-
voort ernstig in gevaar. Volgens de
nieuwste gegevens zal de gemeente
bijna zevenhonderdduizend gulden
moeten bijspijkeren.

In de begrotingskommissie zijn over het

beleid rond het zwembad afkeurende
woorden gesproken. De raadsleden die

hierin zitting hebben gaven b en w het

advies een duidelijker kampagne te voe-

ren om meer toeristen en rekreanten

naar het zwembad te trekken. Ter illu-

stratie : vorig jaar werden meer dan
tweehonderdzeventigduizend bezoekers

in het zwembad verwacht, er kwamen
er slechts dertigduizend, aldus de nota.

Zoals gezegd: het tekort op de gemeen-
tebegroting voor dit jaar moet voor
een groot deel worden gedekt door de
verhoging van een aantal belastingen.

Het betreft de hondenbelasting, de
woonforensenbelasting, de reinigings-

rechten, de rioolafvoerrechten en de
legesheffingen.

Voorgesteld wordt:

de hondenbelasting voor de eerste hond"
van f 20,— naar f 40,— voor elke hond
meer-van f 40,— naar f 80,—.

de woonforensenbelasting (tweede huis)

van 100 procent van de belastbare op-
brengst gebouwd en ongebouwd, naar

250 procent,

de reinigingsrechten (vuilophaaldienst)

van f 52,- naar f 60,-,

de rioolafvoerrechten van f 38,— naar
f81,-.
Verder wordt een verhoging voorgesteld

van de legestarieven (kamperen) met 20
procent.

nieuws
kort & klein

• Van de zijde van het gemeentebe-
stuur wordt bericht dat de wethouder
van financiën, kulturele- en personeels-

zaken, de heer I.M. Aukema, verhinderd

is op maandag 1 maart a.s. zijn weke-
lijkse spreekuur te houden.

adviesdiensten

ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.
van 17.30 tot 18.30 uur.

adres: gemeenschapshuis.
Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 -21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428
Ma. «'m za.; 11.00 -23.00 uur.

Zo.; 19.00 -23.00 uur.

/ :-i,,J

appèl
De Raad van State zal op vrijdag 2
april a.s. het beroepschrift behandelen
dat door het Aktiekomitë tegen voort-

zetting van het circuit' is ingediend te-

gen het besluit van Gedeputeerde Sta-

ten van Noord-Holland, het beleid

van de gemeenteraad inzake het cir-

cuit goed te keuren.

Het komité had GS eerder verzocht

—in maart '73— de besluiten van de
gemeenteraad m.b.t. de voortzetting

van de eksploitatie van de racebaan
door de Cenav te schorsen of te ver-

nietigen. Het provinciaal bestuur is

op dit verzoek niet ingegaan.

Wat de voorgeschiedenis betreft in 't

kort het volgende : eind februari 1973
besloot de zandvoortse volksvertegen-

woordiging met 10-7 stemmen de ra-

cebaan voor een periode van 15 jaar

te verhuren aan Cenav. Tegen deze
beslissing werd door het komité be-

roep aangetekend bij de Kroon, om-
dat door dit besluit de algemene be-

ginselen van goed bestuur geschonden
zouden zijn. Dit beroep bij de Kroon
verhinderde GS echter niet in versneld

tempo het besluit van de zandvoortse

raad goed te keuren, waarin het aan

de Cenav werd toegestaan een gedeelte

GIRO

26655
voor

ANGOLA
VOOR EEN ECHTE

BEVRIJDING

van het circuitgebied te ontgronden t.

b.v. de wijziging van de baan (de zgn.

Panoramabocht, red.).

In het appel aan de Kroon vraagt het

aktiekomité zich af, waarom het pro-

vinciaal bestuur deze spoedeisende

procedure volgde. Daardoor, aldus

het komité, werd een bestrekkelijk

kleine groep belanghebbenden duide-

lijk bevoordeeld boven de grote groep
welke overlast ondervindt van het

circuit. Bovendien, zo vervolgt het

appèl, zou het besluit van gedeputeer-

den een objektieve beoordeling van

de ingediende bezwaren bij de Kroon
kunnen beinvloeden, doordat de voor-

genomen werkzaamheden op het ter-

rein van het circuit konden worden
uitgevoerd.

Een uitspraak van de Raad van State

wordt in juni of juli a.s. verwacht.

Op dinsdag 2 maart a.s. zal de haarlem-

se rechtbank uitspraak doen inzake de
gerechtelijke procedure welke een aan-

tal tegenstanders van het circuit tegen

gemeente en Cenav hebben aangespan-

nen. De tegenstanders hebben de

rechtbank verzocht direkt een eind te

maken aan de eksploitatie van het cir-

cuit t.b.v. racewedstrijden. Wanneer
dit niet mogelijk zou zijn eisen zij dat

de gemeente en de Cenav worden ge-

dwongen geluidwerende voorzieningen

aan te brengen in de woningen, die in

de direkte omgeving van de racebaan

zijn en worden gebouwd.

£ s. ii. .'. JA- . -_ jt~A '
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De voetbalontmoeting tussen Zandvoort-
meeuwen en Ripperda uit de buurge-

meente Haarlern,is eergisteren in een
- gelijkspel geëindigd Ripperda

was duidelijk de betere ploeg, maar
slaagde er ondanks technies en takties

overwicht niet in de kustbewoners te

bedwingen. Waar het aan mankeerde
was de afwerking van de aanvallen :

slecht gerichte schoten of in het wilde

weg schieten. Zandvoortmeeuwen —
keeper Pellerin had er geen moeite
mee, hij plukte de in zijn richting ge-

schoten ballen uit de lucht of schoot

ze het veld in voor dat ze zijn doel

konden bereiken. Ondanks het betere

spel van Ripperda was de voorhoede
van Zandvoortmeeuwen zeker niet

kansloos. Maar door gebrek aan door-

zettingvermogen zag men geen kans

de mogelijkheden voor een doorbraak
te benutten of voldoende uit te buiten.

Gedurende de eerste zowel als de twee
de helft bleef Ripperda aandringen op
een doelpunt. Maar het elftal hielp zelf

iedere kans op een doelpunt om zeep

door slordig schieten. Jammer van alle

energie, taktiek en techniek die aan

voorbereiding en opbouw van de aan-

foto Frans van Loon

vallen werd besteed. Het leek wel alsof

men was vergeten waarom het spel

werd gespeeld, het maken van goals.

Dat leek ook bij Zandvoortmeeuwen
het geval en wat dat betreft was er

geen verschil tussen de ploegen te be-

speuren.

De stand in
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Het bekijken van oude
ansichtkaarten is een
boeiende bezigheid.

Eerst probeert men
zich dit gedeelte van
de Brederodestraat te

herinneren. Vervolgens
denkt men aan 'de Kost-
verloren ' maar door het
ontbreken van bomen
gaat men weer twijfelen.

Toch is het de Kostver-
lorenstraatweg, zoals de
weg indertijd heette,

met links het Huis met
de Vijver en rechts de
bijbehorende tuin.

DciZcir
We zouden ons al heel erg moeten ver-

gissen als de piano, waarvoor een gro-

te groep enthousiastelingen zeven we-
ken lang onafgebroken in touw is ge-

weest met als eindresultaat een klin-

kende bazar in het jeugdhuis achter

de hervormde kerk, er niet zou ko-

men.

Een goede piano kost duizenden en
gezien de belangrijke funktie die het

instrument gaat vervullen bij de Gos-
pelgroep, het kerkkoor, de jeugdka-

pel en de gemeente-avonden moet
het ook een goede zijn.

Zal de bazar dus eindigen met de aan-

schaf van een piano, ook bij het be-

gin vrijdagmiddag viel er al één te be-

wonderen. Het was een rode speelgoed-

piano, met voorjaarsbloemen een aller-

aardigste 'kompositie' vormend, die

de dank van de bazarkommissie aan

mevr, kraan-meeth

us. Biezeveld vertolkte voor het ver-

richten van de officiële opening, waar-

bij zij met waardering de enthousiaste

inzet van alle medewerkenden had ge-

memoreerd. Er heerste een gezellige

stemming en de enorme voorraad ar-

tikelen ging vlot van de hand: planten,

bloemstukjes, levensmiddelen, hand-

werken, boeken en grammofoonpla-
ten, speelgoed, kortom de geijkte za-

ken zonder welke een bazar nu een-

maal niet denkbaar is. Verder was er

natuurlijk koffie met cake, waren er

hartige hapjes, kon men lootjes kopen,
in de grabbelton duiken en de naam
raden van een pop en, dat was bijzon-

der origineel, het gewicht van de kom-
plete Gospelgroep. Wanneer we u nu
vertellen dat de groep uit 21 leden be-

staat en dat er zowel stevige jongeman-
nen als tengere jongedames bijzijn dan
kunt u begrijpen dat het schatten van
het totale gewicht wei even wat denk-
werk vereist.

Ook voor de jeugd was er het nodige
te beleven : flesjes hengelen, ballen

gooien en sjoelen in de konsistorieka-

mer, poppenkast in de kerk ! Leuk
en ongedwongen dat laatste, en boven-
al eerlijk ! Alle kinderen bij elkaar

zittend op het grote kleed voor de

preekstoel en in de buurt van de ou-

derlingenbank de poppenkast met
daarin Joke Jonkman en Evelien Nieu-

wenhuis, kwekelingen bij de kleuter-

school.

'De Woelwaters', die met hun voorstel-

ling de jeugd een plezierig halfuurtje

bezorgden, want het is toch wat: een
heks die haar toverstaf verliest, een jon-

getje dat hem vindt en dan alleen

maar 'hokus pokus pilatus pas' hoeft

te zeggen om allemaal leuke dingen te

voorschijn te toveren. Tot de tover-'

staf in een boom terecht komt
Twee dagen duurde de gezellige be-

drijvigheid in en rond het jeugdhuis

en toen ging men tellen. Het wachten
is nu nog op een paar afrekeningen en
dan kan het eindbedrag bekend ge-

maakt worden. We zijn benieuwd !

Het eerste zaterdagvoetbalelftal van
Zandvoort'75 heeft een 3 - over-

winning behaald op Terrasvogels. De
wedstrijd werd gespeeld in Hoofddorp,
de voorlopige thuishaven van Zand-
voort'75. De doelpunten werden in

de tweede helft van de ontmoeting
gescoord door Gerard Nijkamp (ope-

ningstreffer en tweede goal) en Ray-
mond Keuning (derde en laatste doel-

punt). Terrasvogels deed er werke-
lijk alles aan om van de nullijn af te

komen, maar de verdediging van Zand-
voort'75 gaf de tegenstanders geen
schijn van kans.

De_stand in de kompetitie ziet er als

volgt uit:

Zandvoort'75
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aad behandelde begroting 1976
in rekord tempo
p de afgelopen maandagavond gehou-

len raadsvergadering waren dit keer

lechts de gekozen volksvertenwoordi-

ers aanwezig. Wethouder V.d. Mije

fcda) nam de plaats in van de wegens
iekte verhinderde burgemeester Na-

ijn en behandelde na de algemene
«schouwingen in een zeer vlot tem-
io de verlaat ingediendejemeente-
«groting van 1976.

ijdens de algemene beschouwing werd
uidelijk, dat het tekort van meer dan
even ton op de begroting van 1976

Vooral was te wijten aan de sterk geste-

en kosten ten behoeve van de rekrea-

ie. Om het tekort van bijna anderhalf

iljoen niet alleen op de zandvoortse

bevolking te verhalen, stelde het kolle-

ge dan ook voor de mogelijkheid te

^onderzoeken om in de toekomst tot

[pen toeristenbelasting te komen. Dit

treven werd door bijna alle partijen

nderstreept. Alleen de vvd liet een

riewerf neen horen, zolang niet alle

if prakties alle rekreanten die in Zand-

Jhim Lamoree

oort vertoeven kunnen worden be-

ast. Technies is het namelijk moei-
ijk om de zgn. dagjesmensen voor een
oeristenbelasting aan te slaan, terwijl

at juist de groep is die de meeste
osten met zich mee brengt. De frak-

ievoorzitter van de pvda, de heer v.

Moolen vond het echter 'te gek
Heen de zandvoortse ingezetenen

oor een tekort van één drietiende

iljoen te laten betalen'. Wij kunnen
u wel stellen dat Zandvoort van de
ekreatie moet leven, maar dat geldt

Slechts voor een klein deel van de be-

olking. Het grootste deel heeft haar

nkomsten niet uit de rekreatie, waar
ij wel aan moeten bijdragen, aldus

j§de heer V. d. Moolen.
e psp-ppr afgevaardigde Koper vond
et zelfs onaanvaardbaar dat de zand-

oortse gemeenschap zoveel geld op
oet brengen om de kosten verbon-
en aan dat toerisme te dekken en het
erbaasde hem dan ook, dat het kolle-

e nog geen maatregelen had uitge-

erkt om dit tekort tot een aanvaard-
aar nivo terug te brengen. In de dis-

ussie na de algemene beschouwingen

'vd-er Gielen kreeg nul op
fhet rekwest

deed de vvd-er Gielen nog een poging

het gróte tekort op de rekreatiebegro-

ting met bijna vijf ton te drukken. Hij

vond dit tekort veel te overtrokken
door b en w voorgesteld, omdat veel

van de verliesgevende posten, zoals eks-

tra politie in de zomermaanden, sier-

bestrating en het jaarlijks tekort van
het zwembad, net zo goed op de zand-

voorters verhaald kunnen worden.

'

Want ook de zandvoortse bevolking
profiteert van deze voorzieningen',

zo betoogde de liberaal. De heer V. As
(cda) vond deze opmerking onterecht,

want zo hield hij de raad voor, het

zwembad is juist vanwege de toerist

zo groot gemaakt. Ook de wethou-
der van financiën, de socialist Aukema,
was het er niet mee eens. Hij ontken-
de niet dat ook de zandvoorters pro-

fijt van het politiekorps hebben, maar
de financiële moeilijkheden ontstaan

juist door de ekstra politieinspanning

in de zomer. Hierna was Mr. Gielen

zelfs bereid enkele van zijn argumenten
in te trekken, zodat als het er op aan
kwam alleen een post van tweehonderd
gulden, de kosten van de fontein voor
het raadhuis, van de rekreatiebegro-

ting kon worden afgevoerd. Een wel
zeer schrale oogst.

financiën zeer goed in de gaten moeten
worden gehouden, om in het volgende
jaar geen moeilijkheden te krijgen en
de belastingen niet te hoog te laten op-
lopen.

Inspr. nu Flieringa: belastingdruk

wordt onaanvaardbaar

Een ander belangrijk punt van diskussie

tijdens de algemene beschouwingen
vormde het tekort van meer dan zeven
ton op de gemeentebegroting van dit

jaar. Volgens de heer Flieringa (inspraak

nu) paste hier maar één konklusie:

'de badplaats is niet meer in staat zon-

der financiële bijstand te fungeren'.

Tarief- en belastingverhogingen tot hon-

derd procent en hoger achtte de inspraak

nu afgevaardigde ten alle tijden onaan-

vaardbaar, onzedelijk en onfatsoenlijk.

Hij was dan ook uitsluitend bereid om
dit jaar voor het laatst aan een derge-

lijke politiek mee te werken.

De woordvoerder van de pvda sprak

minder dreigende taal en de heer V.d.

Moolen steunde haar wethouder van

financiën bij zijn voorstel dit jaar tot

een belastingevenwicht te komen.
Waakzaamheid was echter ook voor de

socialisten geboden. Zij vonden dat de

Pvda wethouder Aukema: achter-

stand inhalen

In zijn antwoord op de algemene be-

schouwingen van de verschillende frak-

tielieders betoogde wethouder van fi-

nanciën Aukema dat de begroting voor-

al in het perspektief van voorgaande
jaren moet worden gezien.. Dan blijkt,

zo vervolgde hij, dat in de jaren zestig

de belastingen vrijwel niet verhoogd
werden. Door de totstandkoming van
vele gemeenschapsvoorzieningen in de
afgelopen jaren, zoals een zwembad en

een brandweerkazerne alsmede de in-

flatie is het noodzakelijk de belastin-

gen aan de kostenstijgingen aan te pas-

sen. Bij de beoordeling van nieuwe
projekten zal gekeken moeten worden
of het financieel nog haalbaar is, aldus

de repliek van de wethouder.
De vvd vond het echter nodig haar af-

keuring over het gevoerde financiële

beleid van de pvda-er Aukema uit te

spreken. Bij monde van de heer Bos-

man diende ze in feite een motie van
wantrouwen tegen de wethouder in.

In die motie sprak de vvd als oordeel

uit, dat het kollege zich op een on-

juist uitganspunt baseert inzake haar
financieel beleid. De christendemo-
kraat Van As kwlaificeerde het vvd-

voorstel als Wiegeldemagogie. In de
afgelopen jaren zijn er een aantal be-

sluiten genomen, mede dankzij de
steun van de vvd. Besluiten die in de
verkiezingskrant van de liberalen met
grote lof werden genoemd. 'Nu er een
dekking voor de kosten moet worden
gezocht wil de vvd er geen verantwoor-
delijkheid voor nemen', aldus een fel

reageerende Van As. Ook de pvda be-

schimpte het vvd-voorstel en noemde
het waanzin. De heer Flieringa (in-

spraak nu) vond dat de motie de poten
onder de stoel van de wethouder zou
zagen en was benieuwd naar de konse-

kwenties die de socialist Aukema zou
nemen als de motie werd aanvaard.

Wethouder van financiën Aukema gaf

als antwoord, dat er tenminste een
woord in het vvd-voorstel volkomen
fout was. Want niet het kollege, maar
de raad zou zich dan op een onjuist

uitgangspunt inzake zijn financieel be-

leid baseren. Het kollege doet niets an-

ders dan de besluiten van de raad uit-

voeren, aldus de wethouder. Hij be-

sloot met de gemeenteraad de vvd-mo-
tie ernstig te ontraden, mede namens
zijn vvd-kollega wethouder Attema.
Na enige verwarring in de wd-fraktie

trok zij onder grote hilariteit van de
rest van de raad haar motie in. Een
tweede nederlaag voor de liberalen die

avond , een van de velen in een gesta-

dig groeiende reeks na de jongste ge-

meenteraadsverkiezingen.

Ook het woningbouwbeleid van de ge-

meente kreeg maandagavond jl. de no-

dige aandacht. Naast de kontroversiele

Noordbuurtkwestie, waarover binnen-

kort een tweede nota van de kant van
het gemeentebestuur kan worden ver-

wacht, waarin onder meer de verschil-

lende mogelijkheden van subsidie en
renovatie (staan er dan nog huizen ? ,

verslagg.) worden aangegeven, besprak
psp vertegenwoordiger Koper Zand-
voorts woningbehoefte. Goochelend
met percentages'en getallen rekende
Lou Koper de raad voor, dat —ook ge-

zien de stabilisatie van de zandvoort-
se bevolking— er veel minder behoefte
is aan woonruimte dan volgens de
voorstelling van he; gemeentebestuur,
mag worden aangenomen. Volgens
hem bestaat er tot 1 985 slechts be-

hoefte aan ongeveer zevenhonderd
woningen en niet aan de ruim twee-

duizend van het kollege. Lou Koper
vond het daarom niet nodig in het

Kostverlorenpark en het zgn. Plan-

Zuid tot woningbouw over te gaan,

ook vanwege het besluit van de mi-

nister van Ruimtelijke Ordening
Gruyters, welke stelt dat Zandvoort
niet buiten zijn huidige bebouwings-
grens mag uitbreiden. Hij diende daar
toe een motie in waarin werd gesteld

dat de raad zou afzien van woning-
bouw in het Kostverlorenpark en
Plan Zuid en nodigde het kollege uit

de gronden aan te kopen om ze als na-

tuurgebied te bestemmen. Maar geen
van de raadsleden ondersteunde zijn

voorstel, zodat de motie niet eens ter

stemming werd gebracht.

Na de-algemene beschouwingen wer-

den de gemeentebegroting en de door
het kollege voorgestelde belastingver-

hogingen in een sneltreinvaart en zon-
der hoofdelijke stemming aanvaard.

waterstanden

mrt.

1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

13
14
15

H.W.
04.01

04.29
04.57
05.30
06.00
06.26
07.03
07.39
08.31
09.28
10.56
00.04
01.05
02.04
02.38

'L.W.
12.08
12.32
13.04
13.39
14.06
14.33
15.07

15.40
16.34
17.31

18.55
08.19
09.08
10.10
10.41

H.W.
16.04

16.38
17.01

17.30

18.09

18.44

19.19

20.01

21.00
22.22

12.26

13.30
14.11

14.55

L.W.
00.09
00.41

01.07
01.24
02.12
02.48
03.22
04.06
05.05
06.25
08.04
20.34
21.36
22.15
22.58

RENAULT 17
Sportiefste model van
Renault.
Ook met voorwielaan-
drijvirtg en alle andere
specitieke eigenschappen.
In vele uitvoeringen met
moderne kleuren.

GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voorz'n geld.

Benzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 12.2 (TL).

Technische gegevens:

TL: 1565 cc -90 DIN pk

-

170 km/uur.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT

ABONNEMENT

BELLEN

nieuws
kort & klein

• Tijdens de afwezigheid van de be-

woners van een woning aan de Bent-

veldweg werden dit weekend uit het

huis sierraden, grammofoonplaten,
een som geld, betaalcheques en aan
buitelands geld een bedrag van f-

1.900,— ontvreemd. De toegang tot

de woning werd geforceerd door het
inslaan van een raam. Tijdens het

ongewenste bezoek werden alle ka-

mers overhoop gehaald.

• Bij een in de nacht van zaterdag op
zondag door de zandvoortse politie

uitgevoerde alkoholkontrole onder au-

tomobilisten werd aan vijf bestuurders,

na het afnemen van een blaastest een
voorlopig rijverbod opgelegd. Achten-
twintig automobilisten konden op het

moment van aanhouding geen rijbe-

wijs of kentekenbewijs tonen. In totaal

werden 483 voertuigen gekontroleerd.

Van twee wagens bleek de verlichting

niet te funktioneren en van één auto
was de handrem niet in orde.

• De afdeling Zandvoort van de lepra-

bestrijding belegt op dinsdag 2 maart
een openbare bijeenkomst in het Ge-

meenschapshuis. Tijdens de vergade-

ring zal een overzicht worden gege-

ven van de resultaten van de in het

afgelopen jaar ondernomen akties

en komt het programma voor de ko-

mende maanden aan de orde. Ieder-

een kan hieraan door middel van i-

deeën en suggesties een bijdrage le-

veren. De bijeenkomst begint om
20.15 uur.

• Zoals reeds eerder in de koerant be-

richt wordt door een aantal ingezete-

nen gewerkt aan de voorbereiding van

de oprichting van een kreativiteiten-

centrum in Zandvoort. Dit centrum
wil atelierruimte aan kunstenaars gaan

verhuren en het kreatief bezig zijn in

de meest ruime zin bevorderen. Het

ligt in de bedoeling het kreativiteiten-

centrum te vestigen in het gebouw
van de voormalige Mariaschool aan

de Koninginneweg.
De initiatiefnemers van het projekt

willen de toekomstige organisatoriese

vorm en werkwijze van het kreativi-

teitencentrum ter diskussie stellen

op een openbare vergadering, welke

op vrijdag 12 maart a,s, in het Gemeen-
schapshuis zal worden gehouden. De
bijeenkomst begint om 20.30 uur.

7



filmhuis

in zandvoort

Na het bekend worden dat in de nieuwe openbare bibliotheek aan de Prinses-

seweg een kreativiteitenzaal komt, welke ook geschikt kan worden gemaakt
voor het geven van filmvoorstellingen, hebben enkele ingezetenen van Zand-
voort het initiatief genomen voor het oprichten van een filmhuis. De initiatief-

nemers willen trachten in de kreativiteitenzaal, waar plaats is tussen de zeven-

tig en honderd bezoekers, regelmatig speel- en korte films te vertonen die buiten

de officiële bioskooproelatie blijven.

In de eerste fase van voorbereiding hebben de initiatiefnemers kontakt gezocht

met de zandvoortse cineast, filmdocent en recencent, Thijs Ockerse, die zijn

volledige medewerking aan totstandkoming en ontwikkeling van het projekt

heeft toegezegd. Na het afronden van de nodige organisatoriese en techniese

voorbereidingen voor de start van het filmhuis, zullen de initiatiefnemers met
hun plannen naar buiten treden om samen met andere geïnteresseerden de be-

stuurlijke — (verenigings - of stichtingsvorm) en de programmatiese opzet (keu-

ze van de films) te bespreken en te bepalen.

Plaats en datum van de samenkomst zullen nog nader worden bekend gemaakt.

nieuws
Éori& klein

• Morgen, zaterdag 28 februari, vindt

in het bejaardenhuis 'Het huis in de
duinen', de jaarlijkse verkoop plaats

van oude boeken, prenten, gebruiks-

voorwerpen, kleding, sierraden en

meubilair uit grootmoeders tijd. De
verkooptijden zijn van 10 - 12 uur

en van 14-18 uur. Iedereen is van

harte welkom.

• Op koninginnedag vindt onder aus-

piciën van de afd. Zandvoort van de
Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plantkun-

de een keuring plaats van de ter ge-

legenheid van de verjaardag van de

landsvrouwe versierde partikuliere

woningen en gebouwen. Een jury

zal beoordelen welke objekten voor -

een prijs in aanmerking komen. De
winnaars zullen t.z.t. bekend wor-

den gemaakt. Deelnemers aan de

versiering worden verzocht zich voor
15 maart a.s. op te geven bij de heer

B. Rudenko, Tolweg 28, tel. 4627.

• Vanavond bacst het karnaval in

Zandvoort / Scharregat los met de
gebruikelijke kroegentocht langs de

diverse etablissementen in het dorp,

morgenmiddag vindt de officiële ont-

vangst van pretprins Ed XI van Pathe-

foon tot stereokop plaats door het

gemeentebestuur, in de avonduren
gevolgd door het prinsenbal in de

Beach Club en zondagmiddag vindt

de gekostumeerde kinderoptocht

door de straten van Zandvoort/Schar-

regat plaats. De officiële entree van

prins karnaval met zijn gevolg op het

bordes van het gemeentehuis is vast-

gesteld om 14.15 uur, het feest in

de Beach Club begint om 20.00 uur

en de gekostumeerde optocht ver-

trekt zondagmiddag om 14.10 uur

vanaf Het Huis in het Kostverloren.

• De vlam in een pan met frituurvet

was de oorzaak van een brandje dat
maandagavond ontstond in een keu-

ken van een woonhuis aan de Duin-
windelaan in Bentveld. Het vuur werd
door de bewoners zelf geblust met be-

hulp van een brandblusapparaat. De
schade aan de keukeninstallatie wordt
op vele duizenden guldens geschat.

• De landelijke boomfeestdag is voor
dit jaar vastgesteld op woensdag 17
maart a.s. In Zandvoort zullen leerlin-

gen uit de zesde klas van een viertal

basisscholen aan dit miljeu-evenement
deelnemen door middel van het plan-

ten van bomen op een open-terrein

aan de Tollensstraat. Het spitten, gra-

ven en planten begint om plm. 10.30

uur.

• In het kader van wereldgebedsdag
op vrijdag 5 maart a.s.,vindt in het

gebouw van de gereformeerde kerk

aan de Julianaweg een gebedsdienst

plaats. Aanvang 20.00 uur.

• B.C. Lotus Zandvoort organiseert

het komende weekeind het jaarlijks

badmintontoernooi voor spelers(sters)

in de B- en C-kategorie. Het toernooi

zal worden gehouden in de sporthal

aan de A.J. van der Moolenstraat. Het
evenement begint morgen om 8.30

uur en wordt voortgezet tot plm.

19.00 uur. Overmorgen wordt het

toernooi hervat om 9.30 uur en ein-

digt omstreeks 17.00 uur.

Er zullen ongeveer 230 partijen wor-
den gespeeld. Direkt na afloop van
de finale worden de prijzen aan de
winnaars uitgereikt.

ABONNEMENT

BELLEN

• De zandvoortse gemeenteraad ging

dinsdagavond akkoord met een geldle-

ning van f 500.000,— ten behoeve van
de financiering van de nieuwe openba-
re bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Wanneer het definitieve bedrag van ver-

bouw en inrichtingskosten van de biblio-

theek bekend is zullen b en w aan de
raad voorstellen een tweede geldlening

aan te gaan. Verwacht wordt dat dit in

maart het geval zal zijn.

• Er werd dinsdagavond (nog) niet

voorzien in de reeds geruime tijde be-

staande vakature van twee leden van
de plaatselijke schoonheidskommissie.
Twee van de vijf door b en w voorge-

dragen kandidaten zijn in Zandvoort
woonachtig en kunnen daarom niet

voor een benoeming in aanmerking ko-

men, vonden de raadsleden. Het kolle-

ge werd opgedragen de kandidaten ver-

der van huis te zoeken, zoals ook is be-

paald in de verordening, welke de sa-

menstelling en de werkkring van de
schoonheidskommissie regelt.

• Wanneer er een nieuw politieburo

wordt gebouwd —waarop door de li-

beralen in de gemeenteraad zo sterk

werd aangedrongen— zal het hoofdkwar-
tier van de ordebewakers in Zandvoort
tijdelijk worden ondergebracht in de
lokalen van de voormalige Juliana-.

school aan de Brederodestraat. Dit

deelde wethouder Aukema mee in zijn

antwoord op de algemene beschouwin-
gen.

• Tegen de wil van het kollege van b
en w in, keurde de raad het verzoek

van de heer Janssen goed om in de
vroegere brandweergarage aan de Klei-

ne Krocht een zeeakwarium te vestigen.

De afgevaardigden vonden de argumen-
ten die b en w tegen het verzoek had-

den ingebracht —het opslaan van de
muziektent en stalling van de historie-

se schelpenkar— maar slap. Die attri-

buten kunnen net zo goed ergens an-

ders worden ondergebracht. Het pro-

jekt van de heer Jansseas moet een
kans krijgen, meenden de raadsleden.

• De gemeenteraad stemde in met de
voorgestelde verkoop van twee grond-

kavels in de noordbuurt. Op één van

de kavels staat het historiese pand Pak-

veldstraat 13. Het zal door de nieuwe
eigenaar geheel worden gerestaureerd.

De socialist Van der Heijden merkte
op dat men de woning beter kon slo-

pen en op deze plaats een nieuw huis

neerzetten. Dat was goedkoper dan het

herstel van de oude woning, meende
hij.

Gelukkig denkt de nieuwe eigenaar er

anders over.

En dat was het dan voor dit keer.

De eerstvolgende bijeenkomst van de
zandvoortse vroedschap is vastgesteld

op dinsdag 30 maart a.s. Dan zal, zoals

vanachter de kol legetafel werd meege-
deeld, o.m. de tweede nota voor de
noordbuurt ter sprake komen.

rabobank
grote krocht 34

telefoon 6941

sport — spel

Meer dan een 1-1. gelijk spel tegen CBS
zat er voor The Zandvoort Boys afge-

lopen zondag niet in. Bij de zandvoort-

se voetballers speelde nerveusiteit een

dominerende rol en dat was er de oor-

zaak van dat men minder zelfbewust

en zelfverzekerd speelde dan in voor-

gaande wedstrijden. Vooral de ver-

dediging van de boys toonde zich on-

zeker en reageerde aarzelend op de
aanvallen van de gastheren. In de
twintigste minuut van de ontmoeting
was het fortuin TZB bijzonder welge-

zind, toen een der achterhoedespeler

van CBS tengevolge van een misver-

stand in eigen doel schoot.

De voorsprong bleek echter van korte

duur: twee minuten later scoorde
CBS de gelijkmaker. Een stand waar-

in ook na de rust geen verandering

meer zou komen. Want wat de par-

tijeen ook ondernamen, de doelver-

dedigers van TZB en CBS bleken

niet tot zwichten bereid,

a.s. Zondag ontmoet TZB koploper
THB in de kompetitie op eigen ter-

rein. Een topduel dus tussen twee
giganten in de kompetitie.

De stand luidt momenteel:

'Mll burgerlijke stand

geboren: Bastiaan, zv. B. Nanninga
en M.P. Groenevelt.

overleden: Cornelis Rosé, oud 89
jaar, gehuwd geweest met J.E. Hessels.

ondertrouwd: Robby Bouman en
Pieternella Bogers.

gehuwd: Hans Driehuizen en Maria
Everdina Spil.

geboren buiten de gemeente: Bren-
da, dv. J. Verburg en M.C. Blad.

overleden buiten de gemeente: Kos-
tiaan Zwemmer, oud 52 jaar.

kerkdiensten

THB
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W.BOSB.V.

biedt aan:
HAARLEMMERSTRAAT

:

ruim hoekhuis m. voor- en zijtuin,

plaats achter, carport. achterom.
Ind.: woonkmr.(30m2), serre, keuken,
toilet, kelder. Ie et.: 4 sl.kmrs., 2e toi-

let, moderne badkmr., gr. zonnebalkon.
Incl. stoffering PI. 136.000

—

DR.C.GERKÊSTRAAT:
hoekhuis m. voor- zij- en achtertuin,

st. garage, goed onderh. Ind.: living m.
parket, mod. keuken, hall, toilet. Ie et.:

3 si. kmrs., badkmr. m. bad, douche,
toilet, berging. 2e et.: 2 si. kmrs.
Incl. vloerbed. Fl 220.000 —

makelaar-taxateur lid NBM/MCC
Zandvoortselaan 57, Heemstede
Tel. 023-283740*
bgg 023-286501

Bekijkde nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw
kamer, slaapkamer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

%

%

omroepers

TE HUUR
Amsterdam — Nw. Zuid,

3 et. flat, 5 kam, badk.

veel bergr. Huur f 250,—
p.m.

Ruilen voor 3 a 4 kam. wor
ning in Zandvoort of omge-
ving. Tel. na 18.00 uur 020-

76 27 89 of brieven onder
nr. 162 buro van dit blad.

Gezin met 4 kinderen, al-

len middelabre scholieren,

zoekt een eensoudig vacan-

tie-verblijf dicht bij zee,

voor 2 weken in de periode
17-7 / 13-8 '76. Eventueel

vakantie-woningruil ook
mogelijk. G. Broekhuisen,

Herminiumstraat 15, Arn-
hem.

WOONRUIMTE gevraagd

voor 2 pers. (permanent)
(liefst etage of zomerhuis)

Brieven onder nr. 161 bu- ,

ro van dit blad.

Voor het inlijsten van

schilderijen, prenten, bor-

duursels enz.

Antiek "De Oude Tijd"

Buureweg 7

TE HUUR GEVRAAGD:

VRIJ HUIS
5 pers. Mnd. juni, juli (e-

vent. augustus). Tel. 020 -

79 87 99 en 020 96 26 93.

TE HUUR GEVRAAGD:
zomerhuis met tuin

voor 4 pers. Mnd. juni of
juli. Tel. 020-99 01 48.

TE KOOP 1 heren- en 1

damesbureau plus schrijf-

machine. Zandvoortsel.

23 na 13.00 uur zaterdag.

WOONRUIMTE gevraagd
etage, souterrain of zomer-
huis tot plm. f 400,— p.m.
Tel. 4233.

HUISHOUDELIJKE HULP
GEVRAAGD

1 ocht. p.w., tel. 36 15.

TE KOOP AANGEBODEN
3 zits-bankbed

Brederodestraat 43

VOOR ALUW
timmer-, metsel-, beton-,

stukadoors-, tegel- en be-

hangwerk. Dakreparatie,

stormschades en andere

onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden.
In samenwerking met Ro-

dy '74.

Bel voor een vrijblijvende

afspraak tel. 02507 - 79 38
of 823-32 2460.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

't(kinder) WINKELTJE
"heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuter.s, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 65S0
zijstraat van de Kerkstraat

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023I

3.1.6092 Haarlem

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80
grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f2,75

Tevens levering van zand,
grind, sintels, puin, bielzen
en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht
Oude Kruisweg 164

Cruquius
Telefoon 023 -28 56 15

HETËMGÏArjRES.^
waar u origineel gebrand-

schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/ó hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

FIJNWASSERIJ

W.M. DAMMANN jr.

Pakveldstraat 5, Zandvoort
Telefoon 37 54

Voor al uw:
overhemden
vitrage

blouse

kleden enz.

Voor onze amusementshal

tut
Zeestraat 27, zoeken wij voor de

weekenden een

HULP vanaf 18 jaar

Bel voor een afspraak tel. 35 80.

MODERN ART
Exclusieve Kleding

Thorbeckestraat 9.

Wij zoeken op korte termijn een

VERKOOPSTER

LEERLINGVERKOOPSTER
die zelfstandig haar taak kan vervullen.

Een prettige jaarbetrekking.

Sollicitatie na telefonische afspraak, tel.

02507 - 34 20.

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDES*

HULP in de huishouding
gevr. voor enkele ochtende
p.w. Tel. 69 90.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flerr.ingstraat 146 tel. 51 85
Medisch gedipl. pedicure yan
het Elisabeth Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

Neem uw brood,
koek,' beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Ga$thuisp{e)n 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

J

VERSTEEGE
# ttoetbridertitbrijf

Aaltcstraat 16 - Zanbbootl

tSeletoon 02507-4499

TE KOOP WINKELINVENTARIS
o-a- : HOUTEN STELLINGEN

GLASPLATEN

2 ETALAGES

ETALEER KASTJE

LADEN KASTJE
BOEK- EN KANTOORHANDEL

G. E. LORENZ
Haltestraat 15 — Zandvoort telefoon 21 54

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

TE KOOP

SNACKBAR met WONING
kompleet bedrijfsklaar

Inlichtingen Mak. o.g. H.W. Costci

Tel. 02507 - 55 31

''\.:^:.^iiBv^;i^~. XïjöR'ü. tidNBM

.^ MaheiaaE^üife^^H^jPci
tidNBKi jlfJïJW>

üdMCCMM
Büygi'Engeïbériss'tr^

TE KOOP
GEVRAAGD: IN ZANDVOORT

half vrijstaand huis, villa of bungalow

brieven onder nummer 160 buro van dit

blad.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE
kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

snackbar

de tol
tolweg 18 • telefoon 3909

's maandags gesloten

•';';'.: WedgéwQO)dj^^CliHstbflei^|

schaap.^ï?«s5b

haltestraat 1Ö- tëlèföbri 2ÖÖ5



Autobedrijf

DEALER l/T VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam wmmm o zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

che
Restaurant apen vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

| Gelegenheid tot het

j
gegeven var» partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

3k. £. ^alledux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.a.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

M iele '--wasserette

wasuniek
450Wassen -Tawr^^ 5 kg

7 50Verzorgde was m *^0-\J.

ÖIICJI Wasserijen Utrecht

'/(akens O- *3

Verzorgde was

I Wasserijen Ut recht

; Laken pakettenVf- (akens

Dinsdag, brengen^ vrijdag halen !/
v^rijdag brengen; dinsdag halen !

yi,; Öpk chemisch reinigen,

7:#£ met 2 a 3 dagen weer klaar

ft/l iele wasserette / H altestraat 63b
i|Zandvöort/tel.: (02507) 4417

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

EB
UdNBM
lidMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

,
Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75

snackbar

dé bolle
SPECIALITEITEN

hamburgers - saté • salades

Dagelijks geopend van 12 uur tot 23.30 uur.

's Maandags van 12 tot 20.00 uur.

- Dinsdag's de gehele dag gesloten

haltestraat 24
telefoon 3201

a

Rank Arena
kleurenteevee
met afstandbediening

van 1999.-voor

• •

Rank Arena
stereo

kombinatie
van 1385.-

voor
~
• • •

Erres

Portable

van 479.-

voor
• •

AC 61081 AC 3631 9^^r RS 1537

z\

Erres

Afwas
automaat
van 1165.-

voor

AEH
202

• •

3*

X

**• - *

ErreS 380 liter

2-deurs
koelkast

van 1628.-

voor

T199.-

A'

Erres

^n^böBBe^ j
\

Erres

stofzuiger

van 289-
voor
EH 7601 M189L-

grammofoon Stoomstrijkijzer

van 149.- van 69- voor
voor " At •
RS 3232

KEIZERSTRAAT 9 - HAARLEM - (023) 314740

Schilde**

Udtiil

Tel.

2*38 1 Toekomstig
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hier
staat
uw
brief

Reaktie op het ingezonden stuk be-

treffende ambulance d.d. 20-2-76

Het is jammer dat de inzenders-van de-

ze brief zich niet eerst hebben laten in-

lichten door iemand die daar ver-

stand van heeft alvorens diverse goed

klinkende kreten in een ingezonden
stuk te lozen; op geen enkel punt na-

melijk hebben zij gelijk. Om te begin-

nen met de organisaties die niet met
mij zouden willen samenwerken, de

politie werkt indien nodig samen, niet

mee, want daarvoor heeft zij richtlij-

nen van de gemeente die ook ik respec-

teer, maar als bijvoorbeeld een slacht-

offer uitdrukkelijk aan de politie mee-
deelt dat hij door mij vervoerd wil

worden, dan belt de politie mij . (Ove-

rigens is dit nog niet zo lang zo, van-

daar dat het nuttig is als men een in-

gezonden brief stuurt om zich eerst

van de feiten op de hoogte te stellen.)

Punt twee, met de ziekenhuizen heb ik

geen enkele last, ook die accepteren

mij volkomen, met de verzekering heb
ik geen enkele last, ook die accepteren

mij. Als zij dit niet zouden doen heeft

dit alleen financieele gevolgen voor mij,

niet voor de patiënt. Wie inzenders met
"andere organisaties" bedoeld is mij

niet duidelijk.

Reclameplakkertjes zijn volgens mij

heel andere dingen als de plakkertjes

waarmee ik mijn nummer bekend
maak, of vind u dat de politie en de

brandweer ook reklame maken door
hun nummer in telefooncellen e.d. te

vermelden. Overigens, ook hieruit

blijkt dat inderdaad niet geïnformeerd

is, heb ik duidelijk gesteld dat het om
mijn particuliere ambulance gaat; een

"officiële" ambulance is namelijk van
de GG & GD, en aangezien Zandvoort
geen eigen GG & GD heeft kan hier

dus ook geen,ambulance daarvan zijn.

Coördinatie is bij mij zeer zeker aan-

wezig, aangezien ik bijvoorbeeld van-

uit mijn ambulance rechtstreeks mobi-

lofooncontact heb met de GG & Gd er

dus ook met de ziekenhuizen en een
betere samenwerking kan ik mij niet

voorstellen. Misschien dat inzenders

een paar gevallen kunnen noemen waar-

in patiënten beter af zouden zijn als

zij niet snel naar het ziekenhuis wor-
den getransporteerd. Overigens, geach-

te inzenders, heeft u met al die organi-

saties waarover u zegt dat ze niet met mij

samenwerken, gesproken *> Beslist niet,

want anders had u niet van deze onjuis-

te en verwarrende onzin uitgekraamd,
waarvan ik overigens geloof dat het
meer persoonlijk bedoeld is. Tenslotte

blijkt het klokkijken van de inzenders

ook problemen op te leveren want zij

praten over vijf of tien minuten vertra-

ging maar er zijn gevallen genoeg be-

kend dat het veel langer heeft geduurd,
buiten het seizoen nog wel. Al zou ik

geen apparatuur aan boord hebben dan
kan een eventuele patiënt beter tien mi-

nuten in mijn ambulance liggen zonder
bijvoorbeeld zuurstof, bovendien moet
hij na die vijfentwintig minuten altijd

nog naar het ziekenhuis. Overigens als

de inzenders even in mijn ambulance
gekeken hadden , hadden zij kunnen
zien dat ik zuurstof, beademingsappa-
ratuur, ambu, afzuigapparatuur en ïn-

fuusapparatuur "aan boord" heb. Ik
ben zelf in de bediening hiervan spe-

ciaal opgeleid, en leer al zo'n beetje

vijfjaar hiervoor en ben momenteel
officieel gediplomeerd ambulancechauf-
feur / bemariningslid. Uw laatste op-
merking getuigt alweer van geen ken-

nis van zaken, want mijn (lage) auto
is totaal ongeschikt om daar bejaarden
in te herbergen. Het in- en uitstappen

zou onoverkomelijke problemen ge-

ven. Overigens doe ik dit soort dingen
al jaren; en niet ik alleen. Bij het Rode
Kruis in Zandvoort zijn vele mensen die

zich regelmatig inspannen om zieken
en gehandicapten te vervoeren naar
bijv. de Henry Dunant, naar het zwem-
bad elke maandag, alsmede het aan en
uitkleden en begeleiding in het water,
vervoer van en naar kerkbijeenkomsten,
enz.

Resumerend kan ik dus stellen dat als

inzenders zich EERST georiënteerd

hadden omtrent het een en ander; bij-

voorbeeld met hun huisarts gesproken,
als zij bijv. even een blik in mijn ambu-
lance hadden geworpen, was hun hele

ingezonden stuk totaal overbodig ge-

weest. Helaas stonden ze dan niet zo
in de belangstelling. (Zij het dan nu
negatief)

R. v.d. Waal

noordbuurt belazerd
opgedragen aan het raadslid Van der Heijden die de oude bebouwing van de
noordbuurt maar een rotzooitje vindt

R. Adams, Shardik.

P. Benchley, Jaws: de zomer van de

witte haai.

J. Braine, The pious agent.

P.S. Buck, Kinderen van een vader.

N. Carter, Fraulein spionne.

B. Danielson, Kon Tiki eiland.

Lodewijk van Deyssel, De kleine repu-

bliek, dl. 1.

K. van Egten, Kaantjes braden.

D. Ely, Mr, Nicholas.

Ph. J. Farmer, De heren van de Kos-

mos.
I. Fleming, Hoog spel.

C. Góttlieb, Het dagboek van Jaws.

A. Hailey, De geldmagnaten.
H.J.M. Hermans, Van faalangst tot

verantoowrdelijkheid.
T. Hermans, Clownerietjes.

W. van lependaal. Liederen van zelf-

kant.

Y. Kawabata, De schone slaapsters.

R. Kohnstamm, Meegroeien met uw
kind.

J. Kosinski, Cockpit.
O. E. Lang, Waarom schenk je de wereld

het licht ?

J. Leasor, Operatie Green Beach.
D. Lessing, Liefhebben uit gewoonte.
J.A.F. Lodeizen, Nagelaten werk.

Chr. Luyten, De blauwe gentiaan.

M. Mann, Klassebewustzijn en de revo-

lutionair perspectief.

V.B. Miller, Grafschrift voor een smeris.

V.B. Miller, Meisje in de rivier.

H. Mulish, Twee vrouwen.
E. Multon, Ontspoorde jeugd.

G.l. IMierenberg en H.H. Calero, Je zegt

niet wat je zegt; of. De boodschap
achter de taal.

A. Oosterbroek-Dutschun, Het laatste

woord.

H.F.M. Peeters, Kind en jeugdige in het
begin van de moderne tijd (cal 1500
-ca. 1650)

R. Poortvliet, Te hooi en te gras.

K. Rosen, Zend ons regenwolken.
U. Rtidt, Geneeskrachtige en giftige

planten.

E.F. Rusell.Wesp.
L. Saris, Echo in de wind.
D. Sayers, Omnibus.
M. Serrano, De hermetische cirkel.

S.J. Slate, Satan's back vard.

N. Sparnon, Ikebana in woord en beeld.

C. Tempelman, Identiteit en identiteits-

probelemen bij ouder wordende men-
sen.

A. Toffler, Grenzen aan de crisis.

L. de Vries, Leonard de Vries Amster-
dam.

P. Wahlöo, Springveer.

E. Wallace, De vrijbuiten.

L. Zvonk, Hoe heette de hoedenmaker.

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
MONOLANE STICHTING

ANGOLA COMITÉ ,^ A'OAM ^

zo was het..

zo verdween het

.

zo zou het kunnen worden

en zo werd het



Aangifte van nieuwe leerlingen voor
het cursusjaar 1976 / 1977

Zij, die hun kind(eren) met ingang van de cursus 1976 / 1977
de hierna volgende openbare scholen voor lager onderwijs willen la-

ten bezoeken, t.w.:

a. de Hannie Schaftschool, Cornelis Slegersstraat 11 ;

b. de Dr. Albert Plesmanschool, A.J. van der Moolenstraat 57 ;

c. de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool, Fleraingstraat 180
;

gelieven daartoe thans aangifte te doen bij de hoofden dier scholen,

waarvoor gelegenheid zal bestaan dagelijks na 15.45 uur, met uit-

zondering van woensdagmiddag en zaterdag in het betreffende
schoolgebouw.

De kinderen moeten, om tot bovengenoemde scholen te kun-
nen worden toegelaten, aan welke scholen tevens een speelleerklas

is verbonden, vóór 1 oktober 1976 de leeftijd van zes jaar hebben
bereikt.

Trouwboekje of geboortebewijs dient te worden meegebracht.

TURKENBURG's Bloem en Groente zaden

SPECIALE ZAAIGROND

ZAA8KISTEN

JIFFY POTTEN
KUNSTMEST ENZ. ENZ.!

KWEKERIJ P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, telefoon 7093.

#
#
*
#* * * ^ * *

*
ecrr^s ©ars *

{dancinas ** *

adverteren in deze rubriek

inlichtingen telefoon 2135

^dasues en herenmode

X modeoentra in

hartje van landvoor!

^ kerkplein 3 -telefoon 4828 ^

V-Q.ö'é,p[qns^:v,v%

kuik textiel
Grote Krocht 13p>32' -tel.:' (02507) 6975

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
• Telefoon 27 93

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis _
» ^sa _^A iin>

M|

d

_ tol:2060j
met het weekeind-bloemetje dat haltastraat

fluisterend van schoonheid vertelt. 35

ged. oude gracht 11b (to.de raaks) haarlem (P23) 3111411

thorbeckestraat 15 (t.o. hotelbouwes) zandvoort 3378

Griekenland is de bakermat van onze kuituur
en al jaren een geliefde vakantiebestemming
voor vele toeristen

Liefhebbers van de klassieke oudheid, lekker
eten, muziek, voor iedereen biedt Griekenland
.de vervulling van zzjn vakantiewensen.

Wij denken aan de imposante Acropolis en wij
denken ook aan het gezellige uitgaanscentrum
de „Plaka" met zijn honderden eethuisjes en
taveernes

Waar wrj ook aan denken is de combinatie
1 week Athene + 1 week Bhodos Dat is na-
tuurlek helemaal het ideale

Zeg ons uw wensen en wij zorgen dat het m
orde komt

Telefoon 2560
Grote Krocht 20

voor al uw
vacantie

en
zakenreizen

Kerkstraat 22
Galerij 16
Zandvoort
02507 - 39 51

VLIEGREIZEN

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodegtraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten

Financieringen en Assurantiën
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weekend
scharregat
Eén avond en twee volle dagen stond Zandvoort weer in het teken van het jaarlijks

karnaval. Vrijdagavond maakte prins Ed XI van Pathefoon tot stereokop met zijn

raad van elf de traditionele kroegentocht langs de plaatselijke schenkhuizen en
biertapperijen en zaterdagmiddag maakte de pretvorst zijn officiële entree in Zand-
voort met een ontvangst door het gemeentebestuur. De prins werd op het Raad-
huisplein voorgereden in een sanitaire voorziening, zoals de strandpachters die in

de zomermaanden aan hun gasten ter beschikking stellen. Rond de kabine stond

de raad van elf geschaard die de prins van zijn zitje afhielp en hem vervolgens voor-

stelde aan burgemeester Nawijn op het bordes van het gemeentehuis. Daar droeg
de magistraat voor twee dagen het bestuur van de gemeente, omgedoopt in Scharre-

gat, aan de prins over. Dat ging gepaard met veel alaafs, het heffen van een glas

en het overhandigen van karnavaleske onderscheidingen, 's Avonds was er een
groot gekostumeerd bal in de lokaliteiten van de Beach Club en Duysterghast, een
gebeuren dat tot diep in de nacht duurde.
Zondagmiddag rolde en marcheerde het karnaval door de straten van Scharregat

met praalwagens, muziekkorpsen, majorettes en in kleurrijk tekstiel uitgedoste
kinderen vanuit een hoge zitplaats gedirigeerd door prins Ed, met de hofhouding
'aan zijn voeten. De meest geharde en doorgewinterde karnavallers trokken er in de
avond- en nachtelijke uren weer op uit om in de gelagkamers en feestlokalen de
laatste uren van het rijk van de pretprins uitbundig te vieren. Voor sommigen is de
koek nog niet op. U moet er rekening mee houden hier en daar nog een verdwaalde
karnavalsgast in komplete uitrusting aan te treffen.

foto Frans van Loon

waterstanden

geefom
ANGOLA

mrt. H.W. L.W. H.W. L.W.

GIRO

26655
MONDLANE STICHTING

ANGOIA COMITÉ
"^ A'DAM
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toch nog
gezellig

Er is een navrant gedichtje over iemand
die het aangekondigde noodlot wilde

ontvluchten door zijn woonplaats te

verlaten en zich mijlen ver van huis voor

het onheil te verschuilen. En wat ge-

schiedde? Het gericht stond de vluch-

teling in het oord waar hij zich veilig

waande op te wachten en sloeg onver-

biddelijk toe.

Een soortgelijke ervaring was het afge-

lopen weekeind het deel van mensen
uit Brabant, Limburg en de duitse

grensstreek, die naar Zandvoort waren
uitgeweken om het karnaval in hun
woonplaats te ontvluchten. Zaterdag

meldde het dagblad Het Parool dat

mensen uit het zuiden, die per sê geen

karnaval wensten te vieren, een goed
heenkomen hadden gezocht in Zand-

voort en andere kustgemeenten.

"Wij zitten vol met gasten die niets

voor het karnaval voelen en die het

fijn vinden om rustig te wandelen,
wat te drinken en op tijd naar bed te

gaan', verklaarde een receptionist van
een zandvoorts hotelbedrijf tegenover

genoemde krant. Er waren veel duit-

se rs bij uit de Eifel en het Roergebied,

die genoeg hadden van het karnavals-

feest. En de heer Hilberts van de vvv

merkte desgevraagd op 'dat het hem
niet was ontgaan, dat er de laatste

dagen nogal wat mensen aan de balie

waren verschenen, die kennelijk het

karnaval wilden ontvluchten'. Hij

had vernomen dat voor deze refugé's

zelfs een hotel speciaal zijn poorten

T geld rolt niel

M**

"XSR 4»3 &
»

had geopend. Niets vermoedend en
in de stellige overtuiging dat zij hon-
derden kilometers van het karnaval

verwijderd waren gingen de braban-

ders, limburgers en de bewoners van
het duitse grensgebied dit weekeind
in de straten van Zandvoort een
luchtje scheppen en liepen regelrecht

in de armen van hossende en springen-

de karnavalsvierders.

Zo zie je maar weer je lot ontloop je

zelden of nooit. Wat je in Venlo,

Bergen op Zoom en Keulen meent
te kunnen ontvlieden wacht je fron-

taal op in de Grote Krocht en de Hal-

testraat. Maar uit deze onverwachte
konfrontatie tussen anti- en pro kar-

navallers kan toch nog iets opbloeien.

Iets waarop de zandvoortse nering-

doenden en hotel- en pensioneksploi-

tanten sinds jaar en dag hebben ge- '

wacht. Wanneer we het karnaval af-

schaffen is de door hen zo fel begeer-

de en nagejaagde seizoenverlenging

een feit. En dan kan ook de feestver-

lichting blijven branden. Het hele

jaar door. Zo wordt het toch nog ge-

zellig.

als knikkers uit uw zak wanneer u een abonnement neemt op de
Zandvoortse Koerant. Integendeel. Een jaarabonnement kost slechts

f 1 9,50, voor een half jaar betaalt u f 10,50 en het tarief van een post-

abonnement is f 25,—.

omroepers

TE KOOP eiken uitklapbare

ronde tafel met 4 bijbeho-

rende stoelen z.g.a.n. Totaal-

prijs f 175,-. Tel. 4619

Jong stel zoekt woonruimte
Huur tot f 400,-
Telefoon 4283

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

KRANTEN voor de ZRB
ZATERDAG 6 MAART A.S. haalt

de Zandvoortse Reddings Brigade weer
uw oude kranten op.
U belt 6283, 7189, 6358, 7201 of 2597
en ze worden bij u opgehaald.

fiiêuws
Ëört& klein

• Ook dit jaar stond zaterdagochtend
een lange rij op koopjes belusten te

wachten tot de deuren van Het Huis in

de Duinen om tien uur zouden open-

gaan. De traditionele verkoop van erfe-

nissen, zoals ze wordt aangekondigd, is

namelijk een begrip geworden en het

waren vooral de jongeren die hoopten
iets van hun gading te vinden en daarbij

speciaal meubelen uit grootmoeder's

tijd op het oog hadden. We betwijfelen

of ze daarin zijn geslaagd want persoon-

lijk vonden we de bazar minder aan-

trekkelijk dan voorgaande jaren. Echt
aardige dingen waren er nauwelijks, en
bij de afdeling huishoudelijke artikelen

waren er een paar waar we beslist hui-

verig van werden. De handwerkstand
daarentegen was als vanouds, dus ver-

zorgd. Hetzelfde kan gezegd worden
van de stand met wandversieringen.

Uiteraard waren er lootjes te koop, kon
men koffie met toebehoren nuttigen

(aan een uiterst onprakties gelegen

kraam! ) en bestond de mogelijkheid

om de kostprijs te raden van een door
de chef-kok opgemaakte kreeftenscho-

tel. Voor de opbrengst, circa f5.700,— ,

zal een grote auto worden aangeschaft

waarin bewoners, eventueel mèt inva-

lidewagen, vervoerd kunnen worden.

• Op vrijdag 13 maart a.s. zal tijdens

een speciale bijeenkomst van de motor-
en autoclub Zandvoort afscheid worden
genomen van de hr. Piet Limbach, die

sinds de jaren vijftig voorzitter van deze
klup is geweest. Tussen 17.00 en 19.00
uur kunnen leden, oud-leden, vrienden,
bekenden en andere relaties in 'Zomer-
lust' de hand drukken van de scheiden-
de funktionaris. De hr. Limbach zal als

voorzitter van de motor- en autoclub
'Zandvoort' worden opgevolgd door zijn

broer, de hr. Joop Limbach.

Ja, misschien Mn.
oud* scheen. Je

wHt hst nooit.

Maar mat aan

advartantia In da

ZANDVOORTSE
KOERANT
heb ]a vrijwel

altijd tuktaa.

Daarom even bollen

naar nummer 2138.
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« Gisteravond vergaderden de raads-

kommissies van advies en bijstand van
financiën en publieke werken en he-

denavond en morgen komen resp. de
kommissies van algemene zaken en
van sociale zaken bijeen O.m. komt
aan de orde de verhuur van de voor-
malige Manaschool aan de Koningin-
neweg aan een op te richten Stichting

Kreativiteitscentrum Zandvoort. De
ze stichting wil tegen een bepaalde
vergoeding de lokalen van de school
aan zandvoortse kunstenaars ter be-

schikking stellen. Verder komt de
onlangs gereedgekomen tweede nota
over de noordbuurt ter tafel. De kom-
missievergaderingen zijn openbaar en
vinden plaats in het gemeentehuis.
Aanvang 8 uur.

• Eergisteren is op 78-jarige leeftijd

mevr. C.Stemler-Tjaden overleden in

haar woning in het bejaardenkompleks
'Het huis in 't Kostverloren'. Mevrouw
Stemler-Tjaden was vanaf het eind van
de jaren vijftig tot het midden van de
jaren zestig raadslid en wethouder van
de wd in de zandvoortse gemeenteraad.
Zij beheerde gedurende haar wethou-
derschap de portefeuille van bedrijven,

sociale- en ekonomiese zaken. Na haar
periode als raadslid bleef mevr. Stemler-

Tjaden aktief in het maatschappelijk
leven en maakte als bestuurslid deel

uit van verscheidene instellingen en or-

ganisaties op sociaal terrein en de volks-

gezondheid.
Bij het ter perse gaan van dit nummer
was nog niet bekend wanneer en waar
zij ter aarde zal worden besteld.

foto Frans van Loon ONDERWIJSWINKEL

Voor de meeste strandpachters is de opbouw van hun paviljoens al weer voltooid verleden tijd.

De problemen welke aan het begin van dit jaar ontstonden tengevolge van de zware storm —de
zee spoelde de zandterpen waarop de tenten worden gebouwd weg— werden snel en doeltref-

fend opgelost. Binnen enkele weken waren de verhogingen hersteld en kon de bouw van de
paviljoens beginnen. De strandtenten die bedrijfsklaar zijn hebben inmiddels de eerste gasten

ontvangen. Het wachten is nu op een fraai voorseizoen en een lenge hete zomer.

de tuin ston

op bijee
Donderdag j.1. vond in hotel Keur een
bijeenkomst plaat van de afdeling Zand-
voort van de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde.

Voorzitter Rudenko gaf na zijn wel-

komstwoord een opsomming van een--

aantal lezingen en voorlichtingsavon-

den, georganiseerd door zustervereni-

ging in de regio, waarvan de uitnodi-

gingen stuk voor stuk te laat, althans

aan de late kant waren binnengekomen.
Het waren ongetwijfeld interessante

avonden, zeker die waar de boomchi-
rurg Copijn (holle boom bij Kraantje
Lek ! ) het woord zou voeren. Het be-

stuur zal echter trachten de heer Co-
pijn naar Zandvoort te halen en onge-

twijfeld zal hiervoor grote belangstel-

eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

adres: wereldwinkel, kleine krocht 3.

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag van de maand.
van 17.30 tot 18.30 uur.

adres: gemeenschapshuis.
Bovenstaande winkels gratis advies.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand
van 19.30 -21.30 uur.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428
Ma. Vm ia.; 11.00 —23.00 uur.
Zo.; 19.00 -23.00 uur.

foto Frans Groenheide

mevr. kraan-meeth

ling bestaan. Hoewel je daar natuur-

lijk nooit iets van kunt zeggen. Voor
de laatste bijeenkomst van de maat-
schappij had een grote schare de ij-

zige kou getrotseerd en deze keer wa-
ren hoogstens twintig tuinliefhebbers

aanwezig om naar de heer A. Jager,

bloemist-hovenier uit Aerdenhout,
te komen luisteren. Maar wat hebben
de wegblijvers -veel gemist ! Het was
enorm interessant wat de heer De la-

ger vertelde over rozen, de verschil-

lende soorten, het opbinden, de be-

mesting, het verjongen, meeldauw en
uiteraard het snoeien, hetgeen hij aan
de hand van meegenomen levend mate-
riaal en een snoeischaar verduidelijkte.

Hoewel we van ons verslag natuurlijk

niet een tuinpraatje kunnen maken
lijkt het ons toch wel nuttig een paar

tips door te geven, zeker nu voor on-

ze lezers/turnliefhebbers weer een
gunstige tijd aanbreekt,

heesters snoeien na de bloei

bij het snoeien kleine wonden maken
de lange rechte scheuten van klimrozen
aanbinden en vastzetten

dunne twijgen er uit kmppen
er aan denken dat een roos op jong hout
bloeit

rozen zware grond, veel licht en, dat is

heel belangrijk, VERSE stalmest geven
nieuwe aanwinsten goed diep planten

want de roos bevriest vaak op de occu-

latie

na een bloedhete dag niet 's avonds de

rozen ineens volop sproeien. Beter is

het de tuinslang op de grond bij de

"stam te leggen.

En van de algemene wenken noemen
we: beplanting altijd aanpassen aan de

ruimte, dus niet een blauwe ceder in

een tuin van 5 bij 6 meter en een pru-

nus in een achtertuintje van 4 bij 4.

Van de gelegenheid tot vragen stellen

werd ruimschoots gebruik gemaakt en

toen het tijd werd om de avond te

besluiten hadden zowel de heer De Ja-

ger als de aanwezigen nog best even

door willen gaan. Maar wat in het vat

zit verzuurt niet want binnen niet al

te lange tijd zal de maatschappij op-

nieuw een bijeenkomst beleggen. Vra-

gend naar suggesties voor deze avond
kon het bestuur o.m. noteren: gazons,

het overhouden van geraniums en het

aanleggen van een kruidentuin. Nog-
maals, het was een geanimeerde bij-

eenkomst, die door voorzitter Ruden-

ko met eenige hartelijke woorden aan

de heer De Jager en het aanbieden van

een geschenkje onder koevert werd
besloten.

eanduoarfee -hberanr
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De zaterdagvoetballers van Zand-
voort'75 hebben afgelopen zateidag

hun overwinningenreeks in de afde-

ling voortgezet met een zege op HBC.
Voor rust werd, vooral door het uit-

stekende optreden van keeper van
HBC, niet gescoord. In de tweede
helft bracht Raymond Keuning de

openingstreffer op zijn naam. Gerard
Nijkamp, Keuning en Dirk Koper
scoorden achtereenvolgens het twee-

de, derde en vierde doelpunt.
De stand in de kompetitie luidt thans:

Zandvoort'75



JMMESTY
INTERNATIONAL

De afdeling Zandvoort van Amnesty International, de organisatie welke zich inzet

voor de vrijlating van politieke gevangenen overal ter wereld, vraagt op navolgende
wijze aandacht voor de situatie in een van de landen van Zuid-Amerika. -

Wist u dat

Uruquay onze volgende aktie wordt.
een inwoner van Uruquay een Uruquayer heet.

er 5000 van deze Uruquayers zich om reden van politiek of vrije meningsuiting

in de gevangenissen bevinden.

dit één op de 500 is bij een bevolking van 2 1/2 miljoen.

de situatie daar op dit gebied nog erger is dan in Chili of Brazilië.

er nog flink op los gemarteld wordt en dat hieraan al 24 mensen overleden zijn.

er in het landje zelf tendezen naar een democratisch rechtssysteem zijn waar te

nemen.
dit geen verzonnen verhaaltje is maar dat alle feiten gecontroleerd zijn.

Amnesty International op uw inzet rekent, ook hier in het rustige Zandvoort,
waar je alles mag zeggen en (bijna) alles mag doen.

door dit artikel met gegevens niet weg te gooien u een aardig naslagwerkje heeft

over een stukje andere wereld.

er op 12 maart om 20 uur in het Gemeenschapshuis een informatieve avond ge-

geven wordt door de zandvoortse werkgroep van A.I.

dat hier ook de landelijke Uruquay-aktie aan de orde komt.
u uiteraard hier van harte welkom bent.

steun ons werk giro 454000

Degrootste strijd

vanAngolabegintpas:
de opbouwvan

hetverwoesteland.

geefom
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EEN LANG WEEKEND MUNCHEN (VLIEGREIS)

WEER EENS IETS ANDERS

Vertrek vanaf Schiphol om 9.10 uur
Aankomst Munchen . 10.30 uur

Aankomst Amsterdam (Schiphol) 17.55 uur

Incl. 4 dagen ( 3 nachten ) Hotel Penta in Munchen.
Logie's en ontbijt. Bad/ douche. Toilet. Telefoon /radio en
full Airconditioned.

TOTAALREISSOM f398-

voo,.paasvakantie
kunnen wij het fantastische appartement CERVANTES in Benidorm
nog aanbieden. Van 10 — 17 April.

Een grandioos appartement waar het U aan niets ontbreekt.

Wacht niet te lang en informeert U bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Christelijk

Onderwijs

Zandvoort

AANMELDEN VAN LEERLINGEN

BASISONDERWIJS

Beatrixschool

Dr. J.P. Thijsseweg 26,
tel. 46 64
Hoofd: A.L. Moll,

Dr. J.P. Thijsseweg 24
tel. 60 61

Oranje Nassauschool
Dr. CA. Gerkestraat 12,

tel. 43 25
Hoofd: L.K. de Vries

Reinwardstraat 7
tel. 51 76

KLEUTERONDERWIJS

"De Woelwaters"
Dr. J.P. Thijsseweg 28, tel. 50 83.

Hoofdleidster: Mej. M. 't Hooft,
spreekuur: 's maandags 15.30 - 16.00 uur

"Klimop"
Dr. de Visserstraat 2.

Hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra
Sophiaweg 43, tel. 37 21.

Wilhelminakleuterschool
Lijsterstraat 3, tel. 43 23.

Hoofdleidster: Mej. A. Smits,

Oosterparkstraat 6 1 , tel. 26 8 1

.

AANMELDING: dagelijks aan de school.

NOODVERKOOP
ONZE CENTRALE OPSLAGMAGAZIJNEN ZIJN VERKOCHT

Om niet met de goederen op straat gezet te worden moeten wij op korte termijn verkopt

ENIGE DUIZENDEN STUKS KLASSE-CONFECTIE
in alle mogelijke soorten

MANTELS, C0ATS, BR0EKPAKKEN, JAPONNEN
HET MOOISTE VAN HET MOOISTE «,.-.. _, _,

waaronder prijzen van OU»~ HK" «JU«~ en niet duurder

De prijskaarten hiervan zijn met rode inkt aangegeven

30.- 40.- 50.-

OOK EEN COLLECTIEBONTMANTELS TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEI

MEVR. J. COLLEWIJN MANNEQUIN KLEINE HOUTSTRAAT 24 . HAARLEI

KLAVERJASTOERNOOI
Zaterdag 27 maart organiseert de klaverjasvereniging DZB een toer-
nooi voor koppels ten bate van diverse verenigingen.

Prijs per persoon f 3,50.
Er zijn schitterende prijzen voor het Ie koppel bijvoorbeeld lang
weekend (3 dagen) naar Parijs, beschikbaar gesteld door reisburo
Kerkman, 2e prijs bloembakken ter waarde van f 150 — beschik-
baar gesteld door bloemenmagazijn "Erica".

ZORG DAT U ER BIJ BENT !

gevraagd:

Strand-

weg 1

onder

Rotondeflaf

twee leuke en handige meisjes van 17 tot 21 jaar als

SERVEERSTER
voor terras en zaal.

Tevens PANNEKOEK- en POFFERTJESBAKKER(STER)
en een BEDIENDE voor de
algemene dienst

(afwas- en schoonmaakwerkzaamheden)

Stella Mans

Telefoon

02507-

5544
Zandvoort

GESCHIEDENIS van Zand-
voort. Nog slechts weinig

exemplaren voorradig van:

Allan. Bad Zandvoort f 10,-:

Gort met stroop f20,—;
Zandvoort in oude prenten

f 10,-. Tel. 39 06.

TE HUUR GEVRAAGD:
VRIJ HUIS

voor de mnd. juni, juli en
augustus a.s. Tel. 020 -

962693 of 79 87 99.

VERLOREN
Wie zag donderdag op de

Hogeweg mijn reptiele

KOFFERTJE met dierbare

inhoud en cheques.

Mimi Bücker, Spruitenbos-

straat 2, Haarlem, Tel. 023
-3125 64.

Rectificatie

TE KOOP 1 heren- en 1

damesbureau plus schrijf-

machine. Zandvoortselaan
123. Woensdag tussen
14.00 -17.00 uur.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

wasuniek
HEEFT VOOR U EEN
VOORJAARSAANBIEDING

Vanaf nu t.e.m. 31 maart
dekens wassen voor slechts 350
Miele wasserette / Haltestraat 63b
Zandvoort /tel.: (02507) 4417

„FORT UNA"
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Vorig jaar juli hebben wij onze lezers

uitvoerig geinformeerd over de voorge-

nomen bouw van een nieuw scholen-

kompleks op de plaats van de tegen-

woordige Hannie Schaftschool en de

W.H. Suringarschool aan de Corn. Sle-

gersstraat. Een grondige studie had uit-

gewezen dat aanpassing van beide

schoolgebouwen aan de huidige eisen

doormiddel van renovatie niet zou
leiden tot het gewenste resultaat. Ook
na herstel zouden de gebouwen niet

voldoen aan de tegenwoordige en in

de naaste toekomst te verwachten
voorwaarden voor het geven van kleu-

ter- en basisonderwijs.

Als meest geschikte oplossing kwam
toen —na intensief overleg tussen on-

derwij sinspektie, onderwijzend perso-

neel en de wethouder van onderwijs—
de bouw van een scholengemeenschap
uit de bus. Vorig jaar augustus ging de

zandvoortse gemeenteraad in principe

met het plan akkoord en onlangs is

het bouwplan voor de gekombineerde

kleuter- en basisschool van de tekenta-

fels gekomen. De door de bouwonder-
neming Holland Housing Corporation
ontworpen scholengemeeschap is ge-

situeerd op de plaats van de huidige
kleuterschool aan de Corn. Slegers-

straat, tegenover het postkantoor. Het
geheel gelijkvloerse gebouw, dat zijn

entree krijgt aan de zijde van de tegen-

woordige speelplaats van de Hannie
Schaftschool, bestaat uit tien lokalen

welke gegroepeerd zijn rond een ge-

meenschappelijk te gebruiken ruimte
en mediatheek.
De plaats van de Hannie Schaftschool
wordt open terrein, verdeeld in een
speelruimte voor de kleuters, een speel-

plaats voor de leerlingen van de basis-

school en een groot sportveld voor het
houden van wedstrijden.

De inspekties van kleater- en lager on-
derwijs hebben reeds hun fiat gegeven
aan het ontwerp dat inmiddels is toe-

gezonden naar de bouwkundige in-

spektie van het ministerie van onder-

wijs. Nadat het advies van genoemde
inspektie is binnengekomen zal het
plan zo spoedig mogelijk aan de ge-

meenteraad ter goedkeuring worden
aangeboden. De bouwkosten van het
projekt.worden geschat op f 1.500.000,-

en de bouwtijd op ongeveer tien maanden.
De leerlingen van de Suringarschool zul-

len gedurende de bouw van het kom-
pleks worden ondergebracht in de leeg-

staande Julianaschool, maar er wordt
nog gezocht naar de mogelijkheid de
kleuters onder te brengen in de Hannie
Schaftschool. Dit gebouw zal pas wor-
den afgebroken nadat de nieuwbouw
gereed is. Tijdens een vorige week ge-

houden informatie-avond heeft onder-
wijswethouder Aukema de ouders van
de kleuters over de tijdelijke verhui-

zing en het toekomstig onderdak in de
scholengemeenschap, ingelicht. De
wethouder sprak daarbij de wens uit

dat met de bouw van het kompleks
na de zomervakantie een begin kan
worden gemaakt.

kontrakt kasino
getekend

burgerlijke stand

Nieuws over het kasino, dat volgens

een officiële reaktie van de zandvoort-
se liberalen de gemeente veel materieel

heil en genot zal verschaffen, maar naar
het oordeel van de cda kommer en
kwel zal brengen in menig huisgezin,

om nog maar niet te spreken van de
kriminele entourage.

Vorige week is in de Oostenrijkse hoofd-
stad Wenen een vijfjarige overeenkomst
met de Oostenrijkse Spielbanken Aktien-
gesellschaft getekend voor de levering
van know-how bij de opbouw van het
kasino-wezen in Nederland. Voor Oos-
tenrijk heeft voorzitter Wagner gete-

kend, voor Nederland de heer Van
Thiel, voorzitter van de Raad voor de
Kasinospelen.

Volgens dit kontrakt zal Oostenrijk
ons land ontwikkelingshulp geven op
het terrein van het hazard-spelen. De-
ze hulp bestaat in de eerste plaats uit

het opleiden van croupiers voor de
vooreerst geplande kasino's in Zand-
voort en Valkenburg. Verder is er ook
een flink stuk technies know-how no-
dig.

Oostenrijk heeft een langjarige erva-

ring met speelkasino's, waar behalve
roelette en baccarat ook het omstre-

den Amerikaanse geluksspel Black
Jack wordt gespeeld. De opbrengst
van de kasino's vloeit in Oostenrijk
—evenals dat straks in Nederland het
geval zal zijn— vrijwel helemaal naar
de staatskas. In het afgelopen jaar

zou dat een bedrag van circa 30 mil-

joen gulden zijn geweest.

Overigens heeft de Raad voor Kasino-
spelen onlangs beslist dat vooralsnog
geen toestemming zal worden gege-

ven voor het spelen van baccarat in

de nederlandse kasino's.

De reden is dat bij dit spel geen crou-

pier optreedt en een van de spelers

de funktie van bank vervult. Het is

daardoor niet wel mogelijk de ver-

eiste fiskale heffing op de verwor-
ven winsten korrekt vast te stellen.

De statuten van de Nationale Stich-

ting Exploitatie van Casinospelen
in Nederland zijn nog niet van rege-

ringswege goedgekeurd. Dit in ver-

band met een aantal juridies-tech-

niese vraagstukken die nog moe-
ten worden opgelost voor het balle-

tje kan gaan rollen.

geboren: Brenda, dv. Arie Paap en

Elise Bruyns.

overleden: Jacob van der Mije,

oud 79 jaar, gehuwd met H. Kooij.

ondertrouwd: Gerrit Willem Ver-

boom en Linda Keur; Jacob Koper
en Jannetje Elisabeth Koopman;
Karel Jacobus Seitz en Sandra Di-

na Driehuizen;

gehuwd: Franciscus Bernardus

Maria Dieben en Veronica Adegeest;

Gerrit Zwemmer em Hendrica Marga-

retha Brand.

geboren buiten de gemeente: Ro-

bert-Paul Christian, zv. F.J.M. Fnts

en N.D. Boogaard.

overleden buiten de gemeente:

Jacobus Philippus Magielse, oud 38

jaar, gehuwd met A.G. Roelofs; Wou-
ter Reneman, oud 86 jaar, gehuwd
geweest met J.C. Mommenhoff; Ce-

cilia Besseling oud 77 jjar, gehuwd
geweest met CA. Polak.
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nieuws
kort & klein

• Dinsdagmiddag moest de brand-

weer omstreeks half vijf uitrukken
voor de bestrijding van een duin-

brand nabij het Ir. Friedhoffplein.

Ongeveer 16 m^ duinbeplanting

ging in vlammen op. Spelen met lu-

cifers door kinderen is waarschijn-

lijk de oorzaak van het uitbreken

van de brand.

• In de nacht van maandag op dins-

dag werden in manége Ruckert drie

konijnen, drie marmotten, twee kip-

pen en een duif het slachtoffer van
hondenbeten. Dit gebeurde ook bij

de kleuterschool 'De Woelwaters'

waar vier konijnen de dood vonden.
De politie kijkt uit naar de 'daders'.

• Op zondag 21 maart a.s. wordt
voor de tiende keer de zandvoortse

strandloop gehouden. Ter gelegen-

heid van het kroonjaar van de strand-

loop is in het programma een halve

marathon opgenomen. Deze wordt
gelopen over een afstand van 21 km.
van Zandvoort naar de zuidpier in

IJmuiden, vice versa. De start voor
de veteranen en junioren (afstand 4
km) is vastgesteld om 14.00 uur.

Vijf minuten later starten de senioren

en de dames voor de loop van 8 en 21
km.
De starts vinden plaats in de Kerk-
straat en de finish is op het strand

voor de Rotonde. Voor de halve ma-
rathon, waarvoor men zich vanaf elf

uur kan opgeven in het strandpavil-

joen Trefpunt, is een mediese keuring

verplicht. Men kan zich aanmelden
bij de kassa's op het Kerkplein. Voor-
inlichtingen of inschrijving kan men
zich wenden tot organisator Klaas

Koper, Van Lennepweg 38/4.

clesrichringöo.)

krealiviteirs-

cenrrum
zandvoort

nc>d'yrbelang-
stellendenLi
vooreen
openbare
vergadering
opl2maart

om20.15uurin
hergemeen-
schapshuiste
zandvoort

RENAULT 15
Ruime komfortabele-
sportauto.
Ruimtaen veiligheid door
voorwielaandrijving
Komplete uitrusting

verkrijgbaar in twee versies
TL en TS.

Benzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 13.0 (TL)
en1 op 12.3 (TS).

Technische gegevens:
TL. 1289 cc -60 DIN pk -

145 km/uur.
TS 1565 cc -90 DIN pk -

165 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Meï foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z.'n geld.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT

• De wandelsportvereniging 'Sande-
voerde start het seizoenprogramma a.s.

zondag 14 maart met een wandeltocht
langs noord-boulevard en Zeeweg
vice-versa. Plaats van vertrek is de Vij-

verhut aan de Vondellaan en het tijd-

stip is vastgesteld tussen 12.00 en
13.00 uur. Deelnemers(sters) kunnen
zich vanaf 12.00 uur bij de Vijverhut

voor de tocht laten inschrijven. Junio-
ren betalen f 1,75 en volwassenen f3,-

Voor nadere informatie kan men zich

wenden tot het sekretariaat van de ver-

eniging, Burg. Beeekmanstraat 33, tel.

47 55.

• Vanaf overmorgen, zondag 14 maart
eksposeren Jeannette Eysker en Nelly
Klugt hun wandkleden in perceel Duin-
weg 29. De tentoonstelling, die om half

drie in de middag wordt geopend.is
verder dagelijks te bezichtigen vanaf
10 uur 's morgens.

• 'Sloep zonder visser' is de titel van
een toneelstuk van Alejandro Casona,
dat op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart
door leden van de toneelvereniging

'Op hoop van zegen' wordt opgevoerd
in het verenigingsgebouw 'De Krocht'.

Aanvangstijd van beide voordstellingen

is 20.00 uur.

• Kleurenfoto's van het jongste karna-

val, zoals zich dat heeft afgespeeld in

de Beach Club aan het Stationsplein,

zijn te bezichtigen en te bestellen bij

het pandje van de Zandvoortse Koe-
rant, Willemstraat 29 b. De kleuren-

foto's zijn vervaardigd door de zand-

voortsefotograaf Pieter Goedhart en
kosten f 3,50 per stuk.

eanduarjrbe taranr



rehabilitatie noordbuurt

is mogelijk

familieberichten familieberichten

De noordbuurt wordt rehabilitatiege-

bied. Tenminste als de volgende ge-

meenteraadsvergadering de voorstel-

len van b en w, gedaan in de tweede
nota bestemmingsplan Noordbuurt,
overneemt. En dat heeft er alle schijn

van, want tijdens de afgelopen kom-
missievergaderingen van advies en

bijstand reageerden vrijwel alle raads-

leden zeer positief.

Anderhalfjaar na de akties van de

noordbuurtbewoners komt de ge-

meente dan eindelijk met een ant-

woord op de suggesties, verlangens

en wensen van de noordbuurtraad.
Ambtelijke molens malen langzaam,

soms heel langzaam, want als het ge-

meentebestuur wat sneller op de ak-

ties vanuit de bevolking had gerea-

geerd zou misschien menig huis wat
nu is afgebroken, gerenoveerd kun-

nen worden.
Nu kunnen vele eigenaren of toekom-
stige eigenaren profiteren van de in

het leven geroepen rehabilitatierege-

ling. Het rijk zal daarbij een subsidie

van 35 procent voor de verbeterings-

werkzaamheden geven, mits de daar-

aan verbonden kosten de vijftigdui-

zend gulden^per woning niet te boven
gaat. Naast deze 35 procent regeling

zal de wijk kunnen profiteren van de

rehabilitatie regeling van f 2.250,—
per woning voor het verbeteren van
de woonomgeving.

Jhim Lamoree

Andere panden welke de gemeente uit

financieel oogpunt niet verantwoord
vind te handhaven worden pas gesloopt

als er zich geen gegadigden aanmelden
voor het herstel van deze huizen. Aan
de renovatie van vele nog bestaande
panden wordt nu tenminste een kans
gegeven.

Dit kan omdat één van de belangrijk-

ste argumenten van het gemeentebe-
stuur om niet tot renovatie over te

gaan, gebleken is niet juist te zijn. Een
feit dat door b en w altijd is ontkend
de tachtig procent saneringsbijdrage

van het rijk, die de gemeente ontvangt
als zij een pand verwerft en daarna af-

breekt en de grond voor nieuwbouw
geschikt maakt, blijft gelden als het

pand niet wordt afgebroken, maar
wordt gerenoveerd.

Toch vindt het gemeentebestuur het

uit financieel of stedebouwkundig
oogpunt noodzakelijk een aantal pan-
den in de noordbuurt af te breken.

Vanuit de kommissie van algemene
zaken rees hiertegen enig verzet, om-
dat een aantal raadsleden bepaalde
steegjes en straten liever wilde hand-
haven of omdat een verkeerssituatie

dusdanig is gewijzigd, dat het niet

meer noodzakelijk is er een huis voor

af te breken.

In de kommissie van advies deed de

wd-er Jbustra b en w de suggestie aan

de hand om aan het uitgeven van de
kavels met panden die hersteld kun-
nen worden de grootst mogelijk pu-
bliciteit te geven. Iedereen in Zand-
voort zou dan de kans krijgen zich

voor zo'n kavel te laten inschrijven.

In de tweede nota noordbuurt wordt
verder voorgesteld de woningbouw-
vereniging EMM een onderzoek naar
de mogelijkheid van woningwetbouw
of premiebouw in een bepaald gedeelte

van de noordbuurt te laten instellen.

Tevens zal er vanuit het ambtelijk ap-

paraat een zgn. projektleider worden
benoemd, om de rehabilitatie van de
partikuliere woningen zoveel mogelijk
op gang te brengen. Wij zijn benieuwd
aan welke eisen en kwaliteiten deze
projektleider zal moeten voldoen, want
wie zal deze moeilijke taak op zich ne-

men ?

OPENBAARHEID

Onder dezelfde kop verscheen er dins-

dagavond jl. in het Haarlems Dagblad
een kommentaar over de gang van za-

ken omtrant de tweede nota noord-
buurt. De kommentator deed zijn be-

klag over het feit dat hij ondanks zijn

pogingen deze nota in handen te krij-

gen, zelfs van wethouder Attema nul

op het rekest kreeg.

De liberale wethouder motiveerde zijn

weigering om de nota openbaar te ma-
ken als volgt: 'We kunnen haar niet

ter inzage geven, daarvoor is het nog
te vroeg. Bovendien al die publiciteit.

Er staat toch al zo vaak onzin in de
krant. Maar de vergaderingen zijn open-
baar.' Fraaie openbaarheid van kommis-
sievergaderingen als een verslaggever

van een krant niet eens de stukken
mag inzien waar over gepraat wordt.

Op deze manier wordt duidelijk dat

wat Zandvoort onder openbaarheid
verstaat eerder het tegenovergestelde

is, aldus het terechte kommentaar in

het Haarlems Dagblad.
De redaktie van de Zandvoortse Koe-
rant daarentegen kreeg de noordbuurt
nota wèl in handen. Na een verzoek
daartoe bij de voorzitter van de kom-
missie van algemene zaken, dit keer
pvda-wethouder Aukema die de burge-

meester verving, werd ons de nota toe:

gezonden. Vandaar dat de koerant u
wel over de inhoud van deze belang-

rijke nota heeft kunnen informeren.

Maar dit was nog niet alles van de sluik-

se wegen der zandvoortse openbaar-

heid. Een aantal weken geleden deed
het gemeentebestuur een persbericht

uitgaan, waarin het antwoord van
Monumentenzorg over de vraag of zij

bereid zou zijn subsidie voor het her-

stel van een aantal panden in de noord-
buurt te geven, was opgenomen.
Het afwijzende en zeer negatieve gedeel-

te van dit antwoord werd toen aan
de diverse dag- en nieuwsbladen gezon-

den. De meer positief luidende allinea

in het antwoord van Monumentenzorg,
waar de gemeente Zandvoort werd ge-

wezen op de gunstige mogelijkheden
die door het ministerie van volkshuisves-

ting voor de rehabilitatie van bestaande

woningen wordt verstrekt, kon de pers

pas in de tweede noordbuurtnota lezen.

Deze positieve allinea werd niet in het

persbericht opgenomen. Het gemeente-
bestuur achtte het daarvoor blijkbaar

nog veel te vroeg. Een les in openbaar-
heid van bestuur zou voor diverse men-
sen in de zandvoortse gemeentepoli-

tiek niet onwelkom zijn.

iïiêtiws
ÉoTt&klein

o De afdeling Zandvoort van het Rode
Kruis vraagt donors voor de jaarlijkse

bloedafname-avond, welke dinsdag 16
maart a.s. wordt gehouden in hotel

Keur aan de Zeestraat tussen 19.00 en
21.00 uur. Inwoners tussen de de 18

en 65 jaar kunnen zich aanmelden om
bloed af te staan dat mensenlevens kan
redden.

• De onlangs door de hervormde gemeen-
te gehouden bazar t.b.v. de aankoop van
een nieuwe piano voor de muzikale bege-

leiding bij repetities en uitvoeringen van
het kerkkoor en jeugdensembles, heeft

f 12.000,— opgebracht. Dat is ruim-
schoots voldoende voor de aanschaf van
het begeerde muziekinstrument.

e Op woensdag 17 maart a.s. zal een
begin worden gemaakt met de herbe-

strating van de Hogeweg gelegen tus-

sen de Duinstraat en de Oranjestraat.

Met ingang van deze datum zal de Ho-
geweg voor alle rijdend verkeer zijn

afgesloten. De werkzaamheden aan
het wegdek zullen ongeveer veertien

dagen in beslag nemen. Gedurende
deze periode zal het verkeer door
middel van aanwijzingsborden, etc.

worden omgeleid.

9 De openingstijden van de winkels
in voor-, hoog- en naseizoen zijn als

volgt vastgesteld: vanaf 1 april tot 1

mei van 9 - 20 uur, van 1 mei tot 15
september van 9 - 22 uur en van 15
september tot 1 oktober van 9 - 20
uur. Voor de zaterdagen van 1 april

tot 15 september is de openingstijd

vastgesteld van 5 - 23 uur. Voor de
overige werkdagen geldt van 1 april

tot 15 september een openingstijd
van 5 - 22 uur. De halve dagsluiting

is van 1 april tot 1 oktober niet

verplicht.

» Voor de op 4 maart j.1. in hotel Keur
aan de Zeestraat afgenomen eksamens
voor het verkrijgen van het EHBO-diplo-
ma, slaagden de navolgende kursisten:

H. Duizer, H.H. van Gameren-v-d-Nulft;
CL. Gude-Slot; H. Huberts; D.A.M.
Kuin; G.W.P. de Leur; H.T. Loos; J.R.

Loos; J.J. Mink; C.M.H. v.d. Nulft-van
Ree; H. van Roon; O. Salhuteru; H.H.
Schelvis-Wagemans; E.P.M. Schoof;
LA. van Tetterode; E.M. Vreeken; J.

van Weering; L.C. van Westerop; A.P.
M. Willemsen-van Deursen en M.M.
Zuidervaart.

Heren:
W.D. van Waard; C.M. Keeven; H.J. Meij-

er; D. Spaans en R. v.d. Werff.
De EHBO kursus werd georganiseerd
door de afdeling Zandvoort van het Ro-
de Kruis en geleid door de arts R.
Drenth en de heer A.Loos. De eksamens
werden afgenomen door de medikus D.
Heijmans. Na afloop van de eksamens
dankte een van de kursisten de beide

docenten voor de prettige wijze van
lesgeven en bood een attentie aan.

Enige- en algemene kennisgeving

Op 5 maart ging tot onze diepe droefheid van ons heen, onze innige ge-

liefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

CECILIA BESSELING
weduwe van Cornelis Adrianus Polak

op de leeftijd van 77 jaar.

Familie Polak

Familie Zwemmer

Den Dolder, 9 maart 1976.

2e Valthermond 21, Valthermond.

De teraardebestelling heeft heden in stilte plaatsgevonden.

Zondag 14 maart a.s. viert

EEP KOPER

zijn 90 ste verjaardag. Gelegenheid tot feliciteren, Huis in
de Duinen, Ie etage van 2 - 5 uur.

Zijn kinderen.

Met vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis, dat onze
lieve ouders

GERBRAND POLS en WIETSKE POLS-SMIT

op vrijdag 19 maart a.s. hun 25-jarig huwelijksfeest hopen te
vieren. Wij geven u gelegenheid hen hiermede te feliciteren

op de receptie, die gehouden zal worden op vrijdag 19 maart
a.s. vanaf 16.00 tot 18.30 uur in Hotel Keur, Zeestraat 49 te
Zandvoort.

Annemarie, Gerbrand,
Ida, Wilma en Barbara

kerkdiensten

NED. HERVORMDE KERK
zondag 14 maart a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru.

10.30 uur: Jeugdkapel, Dhr. C. '

Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 maart a.s.:

10.00 uur: Ds. B.C. Carp te Antwer-

pen- Hervormde kerk van

België (Belg.Chr. Zendings-

werk) Bidstond voor Ge-

was en Arbeid.

19.00 uur: Hr. W. Volker te Amstel-

veen.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 14 maart a.s.:

10.-30 uur: prof. dr. A. v. Biemen, n.

h. Bentveld.

dinsdag 16 maart a.s.:

20.00 uur: Prestatieavond 'Elkaar

leren kennen'.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering,

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis —Ingang Willem-
straat. Zondagmorgen 9.30-11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pntël. Zuiderstraat.

Enige en algemene dankbetuiging

Voor Uw hartelijke bewijzen van me-
deleven en belangstelling betoond na

het overlijden van mijn inniggeliefde

man, onze lieve, zorgzame vader,

schoonvader, opa en onze dierbare

broer, zwager en oom

VOLKERT SCHAAP

betuigen wij U onze oprechte dank.

Namens ons allen:

M. Schaap - Kerkman

Zandvoort, maart 1976.

Vondellaan 5.

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

'

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023) 24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. Groene Kruis

2135 Zandvoortse koerant

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Huisartsenpraktijk Bouman - Mol
zaterdag 13 en zondag 14 maart 1976:
Dr. B. Bouman, Koninginneweg 34a,

Zandvoort, tel. 5600.

APOTHEKERSDIENST
avond- en nachtdienst:

Zandvoortse Apotheek, Raadhuis-

plein , tel. 31 85.

Behalve vanaf zaterdag 13.00 uur tot

maandagochtend 8.00 uur dan heeft

dienst: Aerdenhoutse Apotheeek:

Zandvoortselaan 164, tel. 023 -

24 07 58.

ZUSTERDIENST
zaterdag 13 en zondag 14 maart a.s.:

Zuster T.J.M. de Roode-van der

Horst, Noorderstraat 30, tel. 63 58.

robobonk
grote krocht 34

\^ telefoon 6941 J

Neem uw brood,,

koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129
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Ejnm
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning

CELSIUSSTRAAT 172
inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 230,40 per maand,
(huur ingaande 1 april a.s. f 255,50 per
maand).

2. de flatwoning

LORENTZSTRAAT 571 (voor alleenstaande)

inhoudende: woonkamer, slaapkamer,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 289,45 per maand,
(huur ingaande 1 april a.s. f 314,15 per
maand).

3. de flatwoning

KEESOMSTRAAT 239
inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 333,55 per maand,
(huur ingaande 1 april a.s. f 369,60 per
maand)

4. de flatwoning

FLEMINGSTRAAT 66
inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 346,05 per maand,
(huur ingaande 1 april a.s. f 385,35 per

maand).

De toewijzing van de woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning be-
rust bij Burgemeester en Wethouders. Het
inkomen van het gezinshoofd is medebe-
palend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 16 maart a.s.

a.s. 19.00 uur, aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermelding
van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst donderdag 18 maart a.s.

om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

bliksemaanbieding:

ditistegek!

military

prima kwaliteit

wilkes prijs ^ 95

VACANTIERUIL

alleenstaande dame 65plus

wil vakantieruil doen met
1 of 2 dames 65 plus uit

Zandvoort, beneden wo-
ning in centr. van Hilver-

sum, bos en heide per bus
in bereik.dd. 15 aug. tot

15 sept. of naar keuze. Me-
vr. Hooftman, Koninginne-
weg 23, Hilversum, tel.

02150-4 6174

WIE wil met mij samen een
flat huren. Inlichtingen: -

Kostverlorenstraat 82, tel.

32 16.

TE KOOP: 2 keuken hang-
kastjes; 1 gashaard Bocal 4
jr. oud; 1 gashaard Dru nw.;

1 geiser Fasto denkvlam nw.;

1 teak-tafel 80-80 uitschuif;

moderne vloer schemerlamp;
1 koelkast Bauknecht, alles

in' prima staat.

Stoffeerden] de Grebber, tel.

37 40, Oranjestraat 5 bov.

Uw coat
voor

killere dagen...

GEVR. ZELFST. HUISH.
hulp, 3 ocht. p.w. tel. 3448.

TE KOOP AANGEBODEN
Fiat 124, bwjr. '74, z.g.a.n.

pr. n.o.t.k. Tel. 02507 -

49 65 na 19.00 uur.

TE HUUR gevraagd voor
de mnd. juli en augustus
voor 3 pers. gemeubil. flat

aan boulevard of vrije eta-

ge op gezellig punt in cen-

trum. Tel. 020-23 49 19

TE KOOP AANGEBODEN
bungalow-tent, z.g.a.n. Oos-
terstraat 18.

TE KOOP z.g.a.n. polyether

matras Olga Superbe 120 x
190 f100,-. Vader, Kerk-
straat 38 Tel. 2115.

...hangt in onze kollektiè.
In ons klimaat kun je niet zonder . .

.

1. Vlotte trenchcoat, ook zonder kolbert te dragen. Heerlijk los en nonchalant
en tóch modieus.

2. Prachtig afgewerkte, stijlvolle coat Tot in alle details verzorgd.

Een man met smaak, kiest z'n mode in onze Speciaalzaak.

KERKSTR.20 T£L:3136

TIMMERWERK
METSELWERK
VOEGWERK
TE'GELWERK
BETON- enSTUKADOORS
WERK
WIT en BEHANGWERK
tevens

DAK en STORMSCHADE
e.a. önderhouds- en reparatie-

werkzaamheden. Ook hele ver-

bouwingen. Lage Prijzen.

Bel voor een geheel vrijblijvende

prijsopgaaf aannemersbedrijf VAN LENNEPWEG 75
BLOKDIJK in samenwerking
met aannemersbedrijf RODIJ VOOR HET

Na 64 jaar is' de zaak dan nu gesloten

en bij deze dank ik alle kliënten voor
het vertrouwen en het prettig zaken
doen.

G.E. LORENZ
Patrijzenstraat 32
v/h Haltestraat 15

Voor ingezetenen van Zandvoort

VISHANDEL met gehele inventaris

TER OVERNAME
voor gebruik strand en boulevard.

Alleen serieuse gegadigden.

Brieven onder nr. 200 buro van dit blad.

stencilwerk

J. SIJTSMA

Tel: 02507-7938 of023-322460

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES

SCHOONMAKEN
VAN ALLE

TRAPPEN-HALLEN
telefoon 4586

A. Ritman
Telefoon 4365

Voor het inlijsten van

schilderijen, prenten, bor-

duursels enz.

Antiek "De Oude Tijd"

Buureweg 7

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdij k 422

Zwanenburg
Tel. 02907-.51 17

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 Ie soort f 0,80
grijs 30/30 2ë soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0.65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,
grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht
Oude Kruisweg 164

Cruquius
Telefoon 023 -"28 56 15

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (0231
3.16092 Haarlem

gevraagd:

Strand-

weg 1

onder

Rotondeflaf

twee leuke en handige meisjes van 17 tot 21 jaar als

SERVEERSTER
voor terras en zaal.

Tevens PANNEKOEK- en POFFERTJESBAKKER(STER)
en een BEDIENDE voor de
algemene dienst

(afwas- en schoonmaakwerkzaamheden) TofafOOM

02507-

S544
ZandvoortStella Maris

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1-3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

het1;mgëadrïs.".~~.
waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.

.

Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van

het Elisabetb Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

GESCHIEDENIS van Zand-
voort. Nog slechts weinig
exemplaren voorradig van:

Allan. Bad Zandvoort f 10,-:

Gort met stroop f20,—;
Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tel. 39 06.

ged. oude gracht 11b (t.o.de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

PARFUMERIE

is weer geopend

BIJOUTERIE

Kerkstraat 23 Telefoon 2107.

Christelijke

M.A.V.OD-sGhooI

Sophiaweg 10 — Zandvoort
Tel. 02507-4440

Directeur: J.R.Berkenbosch
Tel. 02507 - 4283

van nieuwe leerlingen voor
het CURSUSJAAR 1976 - '77

kan vanaf heden geschieden

dagelijks van 15.30 - 16.30 uur en
dinsdags van 19.00 - 20.00 uur
in het schoolgebouw.



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

/Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
WJL—B Ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

BB

J. W- van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Bredorodegtraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten

Financieringen en Assurantiën

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

ns
lidNBM

jJdMCC/

Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531

Vooraan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 — Tel. 023 - 33 1975

Schilde**

tedcift

Tel*

2638

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

VERSTEEGE
# ttaettoteurbrtrfft

Jfraltörtraat 18 • Zmbbooct

Veltteon 02507-4499

EEN LANG WEEKEND MUNCHEN (VLIEGREIS)

WEER EENS IETS ANDERS
Vertrek vanaf Schiphol om 9.10 uur
Aankomst Munchen 10.30 uur
Aankomst Amsterdam (Schiphol) 17.55 uur

Incl. 4 dagen ( 3 nachten ) Hotel Penta in Munchen.
Logie's en ontbijt. ÏJad/ douche. Toilet. Telefoon /radio en
full Airconditioned.

TOTAALREISSÖM f398,-

paasvakantie
kunnen wij het fantastische appartement CERVANTES in Benidorm
nog aanbieden. Van 10 — 17 April.

Een grandioos appartement waar het U aan niets ontbreekt.

Wacht niet te lang en informeert U bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

Bekijkde nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw

ukamer, slaapkamer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

Kurz- en Metawa tin:

schaap
haltèstraat 10 - telefoon 2005

wasuniek
HEEFT VOOR U EEN
VOORJAARSAANBIEDING

Vanaf nu t.e.m. 31 maart
dekens wassen voor slechts 350
Miele wasserette / Haltestraat 63b

Zandvoort /tel.: (02507)4417

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

iche
Restaurant open vanaf

10 uur.

U Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

^ uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553

Doe Dons,..

Ga Dons...

kuilt textiel
Grote Krocht 30 32 - Tel: (02507) 6975

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis

met het weekeind-bloemetje dat haltettraat
fluisterend van schoonheid vertelt. 65

van
snoertje
tot afwas
autom;

en_
erpst

denkbare
orijzen,

lekker
makkelijk
inuweigen
zandvoort

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
"* Telefoon 27 93

snackbar

de tol
tolweg 18 - telefoon 3909

's maandags gesloten

'0a*c* on

tzafateó weteaet

JZ? O2307- 4<?32/22fó

De
Steenhouwer

ko.

Toekomstig adres voor' Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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groeten
uit zandvoort

J v :

Vandaag een prent-

briefkaart van de be-

kende in 1940 overle-

den redder Jan Kerk-
man (Janbroer). Bij

tal van reddingen
rond de eeuwwisse-
ling komt men zijn

naam tegen en op
2 7 maart a.s. zal zijn

naam opnieuw wor-
dengenoemd. Op
die dag namelijk zal

op de Algemene Be-
graafplaats in Zand-
voort de onthulling

plaats vinden van het
nieuwe monument,
dat het Genootschap
"Oud Zandvoort"
voor zijn grafliet ver-

vaardigen.

• t
I

en

en

— In het zojuist verschenen informatie-

bulletin van de plaatselijke afdeling van
de pvda wordt meegedeeld dat de le-

den het voorstel van het afdelingsbe-

stuur hebben afgewezen de totnogtoe
besloten algemene ledenvergadering
van de partij openbaar te maken. ti

Motief: men wilde op z'n minst een
keer perjaar als verenigingsleden on-
der elkaar zijn.

Nu is daar niets op tegen zolang het

onderonsjes blijven waar wordt ge-

kout over partikuliere belevenissen
onder het nuttigen van een beker
kruidenthee, een glaasje jus d'orange
en een boterkoekje. Het mogen ook
andere konsumpties zijn. Maar het

wordt anders wanneer er politieke

zaken aan de orde komen die de
publieke opinie en meningsvorming
raken.

Op dezelfde vergadering waar men
het besluit nam de jaarvergadering

alleen voor partijleden toegankelijk
te stellen werd een nota besproken
en aanvaard om het besluitvormings-

proces t.a.v. het gemeentelijk beleid

te verbeteren. O.m. door het invoe-

ren van een beperkt spreekrecht voor
het publiek aan het begin van raads-

en kommissievergaderingen. Zaken
die ons allemaal aangaan. Maar we
mogen er niet bij zijn wanneer ze
op de jaarvergadering van de pvda
worden besproken.
Pleiten voor openheid in besloten-

heid. Wie verzint zoiets ?

—Dat een onderonsje ook niet alles is

blijkt uit een ontboezeming van één
van de redakteuren, de heerJ.G. Wijn-

beek, van het pvda-informatiebulletin:

Dat de vonken er. op de laatstgehou-

den jaarlijkse algemene ledenverga-

dering van 28 januari jongstleden er-

van afvlogen kan nou niet bepaald

worden gezegd. Hoe kan het ook an-

ders als er geen ijzer werd gesmeed
bij gebrek aan hitte. Ja, aan het slot,

toen was er even vuurwerk, even

maar, naar aanleiding van de motie,

die op voorgaande pagina uit de
doeken is gedaan, over de Amster-
damse partijtelijkheden.

Die avond zat ik er levensgroot ook
bij, zodat ik -om te proberen die o-

verheersende matheid wat weg te va-

gen— iets had kunnen doen. Maar ik

denk dat ik (daar komt weer zo'n

rotexcuus) zelfdoor die matheid
al zo was aangevreten, dat ik 't er

maar bij liet.

Ach, de voorzitter, het bestuur — zij

deden hun best, maar de zwijgende

meerderheid was niet te overklassen.

Geen elan - niks. Soms waande ik mij
tussen een meditaiteklubje'.

Een klacht die het overdenken waard
is. Misschien kan openheid de heer-

sende matheid verdrijven en de zwij-

gende schare tot spreken bewegen.

—Na maanden van slopen en met de
grond gelijk walsen van pandjes in

de noordbuurt stellen benw in hun
tweede noordbuurtnota voor de ge-

teisterde en gebeukte wijk.tot rehabi-

litatiegebied te verklaren. U kunt er

meer over lezen in het verslag van de

kommissievergaderingen elders in

dit nummer. Men is er eindelijk ach-

tergekomen dat de mogelijkheid aan-

wezig is de huizen te behouden en

op te knappen, zonder daardoor de
saneringssubsidie van 80 procent
van het Rijk te verspelen. Voor tal

van noordbuurthuisjes is die ont-

dekking van de gemeente te laat ge-

komen. Zij zijn uit naam van de
heilige koe van de saneringsgelden

met de grond gelijk gemaakt.

Het lijkt er nu op dat het gemeente-

bestuur het program van het aktie-

komité tot behoud van de noord-

buurt, zoals dit meerdere keren door

aktieleider Arie Citroen is voorgedra-

gen, gaat overnemen:
1. niet verder slopen.

2. bestaande stratenplan handhaven;
3. karakter van de buurt behouden;
4. tot woon- en woningverbetering

overgaan;

5. het opvullen van de opengevallen

gaten, d.m.v. woonhuizen.

6. het alsnog verlenen van inspraak aan

de bewoners van de buurt.

Laten wij het althans hopen.

help guatemaia
Een in de regio Kennemerland woon-
achtige medewerker van het Rode
Kruis, verbonden aan het medies team
welke momenteel hulp biedt aan de
slachtoffers van de aardbevingsramp in

Guatemala, bericht de lezers van onze
koerant het volgende over zijn ervarin -

gen in het door aardschokken geteister-

de land.

De stad en de dorpen zien eruit alsof ze

verpletterd zijn door een reusachtige

bulldozer. De bevolking van Guatemala,

dat getroffen is door een verschrikke-

lijke aardbeving die tot nu toe geresul-

teerd heeft in meer dan 22.000 doden
en ruim 74.000 gewonden, lijkt echter

vastbesloten het niet op te geven. Dat
wordt nog eens onderstreept door stick-

ers op de auto's in de hoofdstad waarop
staat: "Guatemala, blijft werken".
In de armste wijken van de stad, die

het zwaarst getroffen zijn, bleef van de
één verdieping hoge huisjes niet veel

meer over dan een geel-grijze puinhoop.
De meeste bewoners leven nu op straat

onder een afdak van plastic of in auto's

omgeven door wat meubilair. Anderen
hebben een betere behuizing gevonden
in een van de twee tentenkampen van
240 tenten, die het Westduitse Rode
Kruis gestuurd heeft.

'Zonder twijfel bereiken alle hulpgoe-

deren de slachtoffers voor wie het

Rode Kruis zorgt', bevestigt de heer

Canas, hoofdgedelegeerde van de Liga

van Rode Kruisverenigingen. Alle goe-

deren, bestemd voor het Rode Kruis,

worden op het vliegveld in ontvangst

genomen door leden van het Rode
Kruis van Guatemala, die 24 uur per

dag in touw zijn. Alle voedsel, kleding

en medicamenten worden rechtstreeks

van het vliegveld overgebracht naar

het stadion van Guatemala City, waar
het Rode Kruis nu zijn hoofdkwartier
heeft gevestigd. Rode Kruis-teams uit

Midden-Amerika hebben zelf hun dis-

tributie- en transportsysteem geregeld

naar de hun toegewezen gebieden.

Alle distrikten waarvoor het Rode
Kruis zorg draagt, zijn nu weer over

de weg bereikbaar, behalve het dorp
San Martin (10.000 inwoners) dat to-

taal verwoest is en alleen door de
lucht te bereiken is.

In zone 5 van de hoofdstad werkt het

Rode Kruis op drie fronten. Eén daar-

van bevindt zich op het terrein van de
dr.José Matosschool en wordt bemand
door 23 leden van het Rode Kruis

van Sal Salvador. Dagelijks verstrekt

dit team voedsel aan 6000 mensen.
Al om zeven uur 's morgens begint

de lange rij zich te vormen en tegen

de middag is die uitgegroeid tot een
bontgekleurd, honderden meters

lang lint van mensen. Om zes uur

's avonds sluiten de laatsten aan. Ie-

dereen krijgt rijst, brood, zout, bonen
en tamarinde (een inheemse vrucht).

De ziekenhuistent bevindt zich daar

dicht in de buurt: dagelijks worden
er zo'n honderd mensen behandeld
aan diarhee, ademhalingsmoeilijkhe-

den door de stofwolken en kleine in-

fekties. 'Ondanks alles zijn de meeste
mensen in goede gezondheid', aldus

een vrouwelijke arts. Op een uur rij-

den van de hoofdstad ligt de kleine

stad Chimaltenango, waar 25.000
mensen woonden. De stad draagt de
sporen van de aardbeving, muren
zijn afgebrokkeld, huizen ineenge-

zakt. In de verlaten school heeft een

gedelegeerde van de Liga met een 25
man sterk team van het Rode Kruis

van Nicaragua een hulppost inge-

richt: er zijn kleren en 2000 dekens
tegen de nachtelijke kou uitgedeeld.

Regelmatig wordt er voedsel verstrekt

aan de 3300 gezinnen, die in honderd
tenten op het speelterrein van de
school wonen. In de ziekenhuistent

wordt een dozijn zieken verpleegd:

de meesten hebben gebroken lede-

maten, maar ook zijn er door de

kou bevangen kinderen. Elke ochtend
wordt er twee uur lang leidingwater

verstrekt, dat in vrachtauto's vanuit

Nicaragua wordt aangevoerd. Elke

avond reist het team de naburige

dorpen in een straal van 30 km af.

Ook naar de stad Antigua heeft het

Rode Kruis tenten gestuurd, omdat
de patiënten van het verwoeste zie-

kort & klein

•• Ter gelegenheid van het één-jarig be-

staan van de manége van Rob van de

Berg in Zandvoort nieuw-noord organi-

seert de direkfcie a.s. zaterdag en zon-
dag een open-dag voor het publiek.

Morgen worden vanaf half negen de-

monstraties paardrijden gegeven en
kan men kennis maken met al datge-

ne wat bij de irïstruktie —theorie en
praktijk— te pas komt. Zondag wordt
een concour-hippique gehouden dat

om 9 uur begint.

• De raadskommissies van advies en
bijstand hebben te kennen gegeven nog
geen standpunt te kunnen bepalen m-_
zake de verhuur van de voormalige Ma-
riaschool aan de Koninginneweg aan de
in oprichting zijnde Stichting Kreativi-

teitencentrum Zandvoort. De stichting

wil de lokalen van de school tegen een
bepaalde maandelijkse vergoeding als

atelierruimte aan zandvoortse kunste-

naars gaan verhuren. De kommissie van
financiën kwam tot de konklusie dat

in de door de stichting opgestelde be-

groting voor de eksploitatie van het

schoolgebouw geen rekening was ge-

houden met de onderhoudskosten en
vaste lasten, die op ongeveer f 12.000,-

kenhuis, die eerst in een circustent

waren ondergebracht, buiten kwa-
men te liggen, toen het circus ver-

trok. Noch in Guatemala, noch in

de dorpen of in Chimaltenango zijn

de inwoners ontmoedigd. De mees-
ten installeerden zich op de puin-

hopen van hun huizen en herkregen
na enkele dagen hun oude wils-

kracht. Inmiddels zijn er al zo'n 800
trillingen in de aarde geweest, die

de wegen hebben verzwakt en ge-

scheurd en overstromingen dreigen

te veroorzaken, doordat rivierbed-

dingen geblokkeerd zijn.

Op het gebied van hulpverlening

bestaat nauwe samenwerking en
koórdinatie tussen het Nationale
Hulp Comité, de Verenigde Naties,

vrijwilligers organisaties, het Natio-

nale Rode Kruis en de Liga. Reqel-

matig vinden bijeenkomsten plaats

om de taken te verdelen, overlap-

pingen te voorkomen en de door-

stroming van hulpgoederen te

garanderen.

De in onze streek woonachtige
medewerker van het medies team
doet tenslotte een beroep op de
bevolking van de dorpen en ste-

den in Zd. Kennemerland de hulp-

akties financieel te steunen door
te storten op giro 777 van het

Nederlandse Rode Kruis.

per jaar worden geschat. Alvorens ad-

vies aan b en w uit te brengen wil de

kommissie weten op welke wijze in de
financiering van onderhoud en lasten

wordt voorzien. Daarbij stelt men de
vraag of deze kosten voor rekening van
de gemeente of de stichting komen.
Verder willen de leden van de kommis-
sie beter worden geinformeerd over de

eventuele gegadigden voor het gebruik

van de Mariaschool.

De kommissie voor publieke werken
heeft in principe geen bezwaar tegen
een kreativiteitencentrum in de school,

maar wil, alvorens een standpunt te

bepalen, meer inzicht in de financiële

konsekwenties voor de gemeente
Vanavond beleggen de initiatiefnemers

van het centrum een openbare vergade-

ring in het Gemeenschapshuis^ aar zij

de organisatoriese opzet en de werk-
wijze van het aktiviteitencentrum ter

diskussie zullen stellen. Op verzoek van
de organisatoren zal deze bijeenkomst
worden geleid door wethouder LM. Au-
kema, die o.m. de portefeuille van kul-

turele zaken beheert. De vergadering

begint om kwart over acht.

• Morgenavond vindt in gebouw 'De

Krocht' de door de Atlanta drive-in

show georganiseerde verkiezing van

miss Zandvoort plaats. In de jury,

welke de aanbiedingen in natura zal

beoordelen, heeft o.a. tv - entertainer

Barend Servet zitting. De niss verkie-

zing grijpt plaats om 1 1 uur. Aan dit

gebeuren gaat het draaien van plaat-

jes door de disc-jockeys Jaap Mole-

naar en Ferry Flinterman vooraf. Aan-
vang 8 uur.

eafqp§ ©ars
aancinas

Café — Bar — Bistro

val7
Joke en Piet Serno — Zeestraat 31 —

. Tel: 4932

adverteren in deze rubriek

inlichtingen telefoon 2135



woonhuizen te koop
aangeboden
tezandvoort

KONINGSTRAAT

hoekhuis met binnenplaatje en schuur, groot balkon op het
zuiden. Ind. beg. gr. : hal, toilet, woonkam, slaapkam, keuken,
Ie Verd.: 3 slaapkam. Vliering. Alles in prima staat van onder-
houd.
Vraagprijs

DUINWEG
woonhuis.
Ind. beg. gr.: gang, toilet, woonkam., keuken, kelder, wagen-
loods/garage (3 auto's).

Ie verd. : 4 slaapkamers, zolderkamer (2e toilet)

Vraagprijs

OOSTERPARKSTRAAT

hoekwoning, met voor- en achtertuin, schuur, cv. gas, achter-

om. Ind. beg. gr. : entree, toilet, woonkamer met parket, keu-
ken, bijkeuken.
Ie verd. : 3 slaapkamers, douche, vaste trap naar zolder, 1 gro-

te slaapkamer.
Vraagprijs

WESTERPARKSTRAAT
hoekhuis met tuin en groot zomerhuis.
Ind. zomerhuis: keuken, woonkam., 2 slaapkam. en toilet.

Ind. woonhuis: beg. gr. hal, kelderkast, woonkam., woon/
eetkeuken. Ie Verd.: 2 slaapkam., overloop met aanrecht,

douchecel. 2e verd.: 2 slaapkam. Vliering. Goede verhuur
mogelijkheden.
Vraagprijs (incl. stoffering)

DR. CA. GERKESTRAAT
Vrijstaande villa met garage en cv. (gas).

Ind. beg. gr. : woonkam. met open haard en parket, moderne
keuken met vaatwasmachine, kookplaat etc. Ie Verd.: 3
slaapkam., douchekamer met toilet en bidet. Zolderverdie-

ping met vliezotrap.

Voor- zij- en mooie besloten achtertuin o/h zuiden.

Vraagprijs (incl. stoffering)

CORT. v.d. LINDENSTRAAT

vrijstaande villa aan de duinrand met garage, c.v.(gas), voor-

tuin met vijvertje, grote achtertuin met zitkuil.

Ind. beg.gr.: hal, toilet, L-vormige woonkamer met open
haard, moderne houten keuken (Alno) met vaatwasser, kook-
plaat, afzuigkap etc, bijkeuken.
Ie Verd.: 2 slaapkam., 2e toilet, douchekamer, 2e Verd.: zol-

derruimte met 1 slaapkamer en veel bergruimte.
Alles in prima staat van onderhoud en voorzien van modern
sanitair.

Vraagprijs volledig gestoffeerd en gemeubileerd
Vraagprijs gestoffeerd

BOULEVARD PAULUS LOOT

f 87.500,-

f 138.000,-

f 155.000,-

f 178.000,-

f 325.000,-

f 350.000,-
f325.000,-

vrijstaande villa met schitterend zeezicht, met cv., rondom
tuin. Ind. beg. gr.: hal met tegelvloer, toilet, grote woonka-
mer circa 45 nv* met open haard, plavuizenvloer, keuken, ga-

rage. Ie Verd. 1 grote slaapkamer ca. 30 m2 met aangrenzen-
de badkamer met ligbad, dubbele wastafels en 2e toilet, rui-

me overloop met veel berging, 1 slaapkamer op het zuiden.

Vraagprijs

Wij zoeken voor onze cliënten
woonhuizen in de prijsklasse van

ƒ ÏOO.OOO,-- ƒ 400.000,-

f 425.000,-

flats te koop aangeboden
tezandvoort

TJERK HIDDESTRAAT

3 kamerflat op 2e etage met berging en cv.
Vraagprijs f 90.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
4 kamerflat (verbouwd tot 3 kamerflat) op 9e etage met lift,

cv. en berging.

Vraagprijs f 116.000,—

DE FAVAUGEPLEIN
4 kamerflat op 2e etage, cv. en berging.

Vraagprijs f 125.000,-.

BURG. VAN FENEMAPLEIN

ruime 4 kamerflat op Ie etage met lift, cv., berging en garage.

Vraagprijs v.o.n. f 140.000,—

te huur
te zandvoort

•Uit

BEDRIJFSPAND:
ZEESTRAAT hoek HALTESTRAAT
winkelpand met keltier en achterom en bovenwoning (aparte
opgang) opp. winkelruimte 100 m2 met hete lucht verwar-
ming. Ind. woning: L-vormige woonk., 4 slaapkam., ruime
keuken, toilet, badkamer, zonneterras.
Huurprijs per jaar

WOONHUIS:
vanaf 1 mei 1976 t/m oktober 1976:

MR. TROELSTRASTRAAT
hoekhuis met garage en grote tuin.

Ind. beg. gr.: hal, toilet, keuken (met wasmachine, fornuis,
koelkast, diepvriezer), woonkam. Ie Verd.: 2 grote slaapkam.
en 1 kl. slaapkamer, douchekamer met 2e toilet. Vliering.
Het gehele huis is v.v. gaskachels.

FLAT:
DE RUYTERSTRAAT
4 kamer-flat op derde etage.

Huurprijs per maand

f 35.000-

750,-

WOONHUIZEN TE KOOP AANGEBODEN TE HAARLEM
en OVERVEEN

WILLEM DE ZWIJGERLAAN
vrijstaande villa met cv. (olie) en tuin grenzend aan vijver.

Ind.: beg.gr.: entree, hall, woonkam., studeerkam., eetkam.,
keuken toilet, kelder.

Ie Verd.: badkam. met ligbad, toilet en bidet, 4 slaapkam.
en 3e toilet.

2e Verd.: ruime zolder met 2 kamers. Garage met zoldertje,

fietsenhok.

Vraagprijs

JULIANALAAN

Geheel gemoderniseerd herenhuis met voor- en achtertuin, cv.
gas, stenen schuur-en achterom.
Ind.: beg.gr.: vestibule, gang, toilet, grote living (45 m2) met
open haard en parket. Droge provisiekast.

Ie Verd.: 3 slaapkam met nieuw tapijt, badkam. met bad en
toilet, voor- en achterbalkon.
2e Verd.: 2 kamers met grote afgetimmerde zolder met vlie-

ring, (overname huurgarage mogelijk)
Vraagprijs

BOUWGROND TE KOOP AANGEBODEN TE OVERVEEN

Uniek gelegen bouwgrond (750 - 1.000 m2
) aan de RUISDAEL-

WEG nabij station en winkels.
Nadere informatie over bebouwingsmogelijkheden en prijs te
verkrijgen bij ons kantoor te Zandvoort.

f 295.000

-

f 325.000-

KANTOOR
ZANDVOORT

Ko«tv«rlorenstraat 115
Tet. 02507-2614

INLICHTINGEN MAKELAARDIJ

ING. G. A. CENSE
KANTOOR

AMSTERDAM
i. V*mt«erpl»in 5

T«l. 020-792615

AANKOOP/VERKOOP - HYP0THEKEH - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN
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amnesty zandvoort

gaf informatie
Door middel van de vertoning van dia's

film en inleidingen verschafte de afde-

ling Zandvoort van Amnesty Interna-

tional, vrijdagavond in het Gemeen-
schapshuis informatie over het werk
van deze organisatie t.b.v. politieke

gevangenen en mensen die worden
vervolgd om hun godsdienstige over-

tuiging.

De dia's gaven beelden te zien van ge-

vangenkampen in de Sovjet Unie. On-
danks de minder goede kwaliteit van
de opnamen, die onder ongunstige
en moeilijke omstandigheden waren
gemaakt, kreeg men een indruk van
de trieste situatie waarin de politieke

gevangenen verkeren. In aansluiting

op de dia-beelden gaf Amnesty-mede-
werkster Antoinette Schüller een dui-

delijke uiteenzetting over hetgeen
plaatselijke afdelingen, zoals Zand-
voort,aan hulpverlening en vrijlating

van de politieke gevangenen kunnen

bijdragen. O.a. door adoptie van ge-

vangenen, het door middel van het

zenden van kaarten en brieven druk
uitoefenen op regeringen en regiemes
van de landen waar zich politieke ge-

vangenen bevinden en het helpen van
de familieleden van de slachtoffers.

De vragen die er na de inleiding van
Antoinette Schüller nog over waren
werden beantwoord door een forum,
bestaande uit vijf leden van de zand-

voortse werkgroep van Amnesty.
Na een koffiepauze, waarin de aan-

wezigen kennis konden nemen van het

informatiemateriaal van de organisatie,

werd de aandacht van het publiek ge-

vestigd op de martelingen waar poli-

tieke gevangenen en anderdenkenden
in landen van het oostblok, Latijns-

Amerika en ook westerse landen bloot-

staan. Martelingen van zowel geeste-

lijke als lichamelijke aard waarmee
men gevangenen tot bekentenissen
probeert te dwingen of volledig te

breken.

In het bijzonder werd gewezen op de
situatie in Uruquay, waarvoor Amnes-
ty onlangs een landelijke aktie op
gang heeft gebracht. Amnesty-mede-
werker V.d. Eist gaf een nadere toe-

lichting op de situatie in Uruquay,
waar vervolging en martelpraktijken

die van Chili in raffinement en mee-
dogenloosheid evenaren. Hij deed een
dringend beroep op de zandvoortse
ingezetenen de aktie van Amnesty te

ondersteunen en massaal protest aan
te tekenen tegen de gebeurtenissen in

Uruquay.

Hier volgen nog de namen van een
drietal leden van de werkgroep waar
men nadere inlichtingen over de Uru-

quay-aktie en andere aktiviteiten van
Amnesty International kan inwinnen:
F. v.d. Eist, tel. 40 56; B. Berrier, tel.

21 69; en Jenny Havers, tel. 27 91.

weer geen hoera

voor zandv. meeuwen
Weer geen juichende berichtgeving over
de prestatie van het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen,helaas. De bloem
van de vereniging verloor afgelopen
zondag met 5-3 van KFC. Zandvoort-
meeuwen staat thans samen met OWO
aan de onderste tree van de ranglijst

te wachten op betere tijden. Die wil-

len maar niet komen,
't Is triest.

Vier minuten na de aftrap op het mid-
denterrein liep KFC-aanvalsspits John
Tuhuterra vrijwel ongehinderd door
de rijen van de ZVM-defensie heen en
scoorde de openingstreffer voor zijn

klup achter keeper Pellerin, 1-0. En
daarbij zou het niet blijven. Na een
korte opleving onder de gelederen

•

van de kustbewoners werd de ploeg
opnieuw .door de gastheren in de
verdediging gedrongen. In de 27e mi-
nuut dacht de achterhoede een aan-
val van KFC volledig onder kontrole
te hebben, maar dat bleek een mis-

rekening. Bliksemsnelle KFC-man

De Jager liet zich ruggelings tussen

de verdedigers vallen en tikte het

leer met een achterwaartse beweging

van zijn voet tussen de touwen, 2-0.

Nauwelijks vier minuten later werd
Zandvoortmeeuwen de prooi van

een derde goal. In een poging een

schot van de KFC-voorhoede van rich-

ting te doen veranderen sloeg keeper

Pellerin de bal tegen de binnenkant

van de paal. Het leer stuiterde achter

de onfortuinlijke keeper het net in.

Even voor het ingaan van de rust

kwam KFC dicht bij een vierde doel-

punt, maar dit werd uitgesteld tot

de 8e minuut van de tweede helft

toen John Tuhuterra opnieuw scoor-

de . Niet lang daarna zag zijn teamge-

noot De Graaf zijn kans schoon zijn

klup het vijfde doelpunt te bezorgen.

Toen vond KFC het blijkbaar welle-

tjes en gaf te kennen het kalmer aan

te willen doen. En waar in feite nie-

mand meer op gerekend had, Zand-

voortmeeuwen fleurde op. In de

20e minuut strafte Aaldert Stobbe-

laar een verdedigingsfout van een
der achterhoedespelers van KFC af

en knalde de bal achter de keeper
van de gastheren, 5-1.

Een minuut later verkleinde Frits

Keur de achterstand tot 5-2 en kort
daarop bracht het duo van Staveren-

Frits Keur de achterstand "te rug tot

5-3. ,". *
^

Een handjevol supporters van Zand-
voortmeeuwen zag de dageraad af

schitteren. Maar het ochtendgloren
zette zich niet door en bleef achter

de kimme hangen. Als een niet inge-

loste belofte. Wat Zandvoortmeeu-
wen in de laatste twintig minuten
van het duel ook probeerde door
middel van frontale aanvallen, listige

omhaalmanoeuvres en andere geraffi-

neerde technieken, KFC had overal

een waterdicht antwoord op en
hield de winst in eigen home. Meer
dan het ruimschoots halveren van
de winst stond men de kustbewo-
ners niet toe.

kortliklèin

« Op woensdag 24 maart a.s. zal de

stichting 'Beter met Max' (t.b.v. reva-

lidatie en begeleiding van rheumapa-
tiënten) in de gemeente Zandvoort
een inzamelingsaktie houden van ge-

dragen kleding. Van de opbrengst zal

de stichting een aantal inwoners van

de gemeente een vakantiereis aanbie-

den. Tevens zal één of meerdere rheu-

mapatiënten een drieweekse kostelo-

ze reis naar Badgastein in Oostenrijk

kunnen maken.
Twee dagen voor de inzamelingsaktie

zal huis-aan-hu : s een gele plastic zak

worden verspreid, waarop de dag staat

aangegeven waarop deze met gedragen

kleding en/of huishoud tekstiel buiten

de deur moet worden gezet. De inhoud
wordt daarna op het distributiecen-

trum gesorteerd op draagbare kleding

en vodden.

• Het verzoek van de Stichting Kreati-

viteitscentrum Zandvoort (i.o.) om de

lokalen van de voormalige Mariaschool

aan de Koninginneweg te mogen gebrui-

ken voor atelierruimte t.b.v. zandvoort-

se kunstenaars, zal niet eerder dan in

de raadsvergadering van mei a.s. in be-

handeling worden genomen.

Dit deelde wethouder Aukema van kul-

turele zaken vrijdag mee tijdens de

door de stichting in het Gemeenschaps-

huis belegde informatie- en diskussie-

avond over de bestuurlijke inrichting

en werkwijze van het kreativiteitscen-

trum. Onlangs hebben de raadskom-

missies van bijstand en advies van finan-

ciën, publieke werken en sociale zaken

geweigerd advies over het verzoek aan

b en w uit.te brengen, omdat zij de

door de stichting'ingediende eksploi-

tatiebegroting voor het projekt te

vaag en onduidelijk vonden. Zo was

door de stichting geen rekening gehou-

den met de jaarlijkse vaste lasten van

het gebouw, welke door de gemeente

op f 12.000,— worden geraamd. De
^stichting zal nu een nieuwe begroting

moeten indienen, die is aangepast aan

de door de gemeente gemaakte bere-

kening m.b.t. de vaste lasten. Gezocht
zal worden naar de mogelijkheden voor

het verkrijgen van subsidie van CRM.
Naar aanleiding van een aantal op- en

aanmerkingen over de voorgestelde

bestuurlijke indeling van het kreativi-

taa"tscentrum,zal het voorlopig be-

stuur zich gaan beraden over het aan-

trekken van begunstigers en donateurs,

teneinde het projekt een zo breed mo-

gelijke basis te geven. Door middel
van publikaties in de koeranten zullen
over enige tijd kandidaten voor het
gebruik van de atelierruimte worden
opgeroepen. Binnenkort zal de stich-

ting een tweede openbare vergadering
beleggen om de zaken betreffende het
projekt te bespreken.

• In de reeds eerder aangekondigde
opvoering van het toneelstukv'sloep
zonder visser' door de toneelvereni-
ging 'Op hoop van.zegen' spelen twee
leden van de zandvoortse gemeente-
raad mee, t.w. de liberalen André Gie-

André Gielen: direkteur

len en Pieter Joustra. De volksverte-

genwoordigers zullen respektievelijk

de rollen van direkteur en heer vervul-

len. Politiek gezien dus op het lijf ge-

schreven.

Van de cast maken verder deel uit Henk
Spierieus, Sylvia Holsteijn, Hanneke Ko-
ning, Jelle Sijtsma, Jopie Bisenberger-

Kromhout, Marianne van Holten, Wim
van der Moolen en Ada Timmer. 'Sloep
zonder visser' wordt opgevoerd op vrij-

dag 19 en zaterdag 20 maart a.s. in het

verenigingsgebouw 'De Krocht.

Pieter Joustra: heer



• In het kader van het Nederlands

-

Belgies kultureel verdrag verblijven

deze week twintig belgiese kleuter-

leidsters in hotel Sonnewende. Van-
daar zal het gezelschap zich nader
oriënteren over diverse aspekten van
het kleuteronderwijs in ons land door
middel van inleidingen door neder-

landse onderwijsdeskundigen en eks-

kursies naar diverse kleuterscholen in

Haarlem en omgeving. Donderdag-
morgen zullen de belgiese .kleuterleid-

sters een bezoek brengen aan de open-
bare kleuterschool aan de Nicolaas
Beetslaan. Aan het bezoek gaat een
inleiding van de direkteur van de
schooladvies- en begeleidingsdienst

in Zd. West-Kennemerland vooraf.

Ut

foto Frans van Loon

• Onder grote kijkdichtheid van meer-

endeels aangeschoten en in ieder geval

zeer luidruchtige jongelui vond zater-

dagavond in het verenigingsgebouw 'De
Krocht' de door de Atlanta drive-in

show georganiseerde verkiezing van
miss Zandvoort '76 plaats. Een gebeu-

ren waarbij je de nodige hilariteit mag
verwachten maar dat flink uit de hand
liep. De half dozijn kandidaten voor de
titel maakte de indruk zich doodonge-
lukkig te voelen evenals de uit drie

man bestaande jury, waaronder tv-pre-

sentator Sjef van Oekel. Hij wiste zich

herhaaldelijk het voorhoofd met een
zijden doekje als voelde hij zich onwel
onder de druk van de krijsende en
schreeuwende menigte. Ondanks de
chaotiese taferelen werd er toch nog
een miss Zandvoort gekozen. De 15-

jarige scholiere Mireille Gestel werd
uitverkoren omdat ze volgens de drie

heren alles meehad. Zij mag een uit-

stapje naar Parijs maken.

Niet zonder moeite behaalde Zand-
voort'75 afgelopen zaterdag een 3-1

zege op Terrasvogels. Al eerder was
deze klup een tegenstander van for-

maat voor Zandvoort'75 gebleken.

Misschien wel de enige in de huidige

zaterdagkompetitie. Vooral na rust

—meestal het gedeelte waarin Zand-
voort'75 hoge ogen gooit— beten de
voetballers van Terrasvogels fèl van
zich af. Maar ook in de aanval waren
zij geduchte tegenstanders.

Gedurende de eeste drie kwartier van
de ontmoeting lag het overwicht ech-

ter duidelijk aan de kant van Zand-
voort'75. Hans Kreuger, die de door
ziekte afwezige Joop Paap, verving,

gaf zijn klup na 15 minuten spelen

de leiding. Dirk Koper maakte het

tweede en derde doelpunt voor Zand-
voort'75. Beide treffers werden ge-

procudeerd na goed voorbereidend
werk van resp. Keuning en Nijkamp.
Tussen het tweede en derde doelpunt
kwam de goal van Terrasvogels tot

stand. Het zouden er zeker meer ge-

worden zijn wanneer keeper Koops
zich in de tweede helft, waarin de
furie van Terrasvogels losbrak, geen
rots in de branding had getoond.

De stand in de kompetitie luidt:
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roland uit zandvoort

in 't melkwou
terode de draak steekt. Omdat die

geschiedenis al enige tijd achter ons
ligt en het kerkelijk instituut in het

huidige tijdsgewricht een humanitair

gezicht vertoont : een vriendelijke

draak die geen vuur spuwt maar kringe-

tjes blaast. Ironiese kringetjes wel te

verstaan.

Een andere lino brengt ons staatkun-

dig bestel in beeld dat door Van Tette-

rode als volgt wordt omschreven:

'Vette Vesting in 't midden is de monar-

chie.

Links voor Defensie, Rechts voor de

Wetenschap en daarachter

de Ambtenarij te paard.

Voorop de vvd-er Simon Dodewaard,

gesteund door Neerlands Vlag'.

En de lino met de titel 'de Vuile ge-

dachte', inspireerde hem tot de vol-

gende dichtregels:

'Op een Hoofdfiguur gezeten,

In het licht van Vertrouwen,

Vervuilen de Denkers

de Wereld met Bedenkelijkheid,

Een is door twijfel verstopt.'

Mildheid en ironie drijven Roland van
Tetterode in zijn lino's en op kleine

stukjes wit karton geschreven gedach-

ten zeker niet tot afzijdigheid of een

vrijblijvend gebaar. Integendeel. Hij is

zozeer bij de dingen betrokken dat hij

alles tegelijk in zijn lino's en tekenin-

gen wil stoppen. Een chaos van tafere--_

len en situaties in soms heel fraate J<feÏJ-

.

ren en raak getypeerde figuren.-||p~ -

Soms laat hij op aanraden van eifL "*~

vriend iets weg.
~*

'Ik dacht', zegt van Tetterode aarze-

lend en niet geheel bezeten van sane-

ring, 'dat het er nog wel bij kon'.

De tentoonstelling in 't Melkwoud is

dagetijk tot in de late avonduren te

bezichtigen.

Tot eind maart eksposeert de in Zand-
voort woonachtige en werkende Ro-
land van Tetterode zijn felgekleurde

lino's, een ets en een tekening in het

literaire café 't Melkwoud aan de Zijl-

straat te Haarlem.

Van Tetterode tekent en kleurt allego-

riese prenten waarin hij zachtaardige

foto Frans Groenheide

spot bedrijft met politieke, maatschap-
pelijke en religieuse stokpaardjes en
toestanden. De lino welke hij op bo-
venstaande foto aan de volke toont
is getiteld 'Benauwde Kerkhistorie in

Vrolijke kleuren'. Het uitbundige rood,
blauw en paars heeft duidelijk de over-

hand t.a.v. de weinig verkwikkende
kerkgeschiedenis, waarmee Van Tet-

mrt.



foto Frans van Loon

De opening van het Wim Mensinkhuis

aan de Hogeweg vond vrijdag j.l. plaats

ten overstaan van een groot aantal ge-

nodigden en werd verricht door Drs.

W. Mensink, zoon van de enige jaren

geleden overleden Wim Mensink, naar

wie het huis werd genoemd.

Nadat Mr. J. de Vries een woord van

welkom had gesproken gaf de heer R.

Brookman in een boeiend betoog een

uiteenzetting over de moeilijkheden

die verzorgingsbehoevenden vaak on-

dervinden wanneer de mate van hun
behoefte uitgaat boven het nivo van

verzorging dat de bejaardenhuizen

bieden. En voor deze bewoners werd
het Wim Mensinkhuis opgezet en dank-

zij een grotere personeelsbezetting kun-

nen zij op ekstra verzorging rekenen.

Het aantal plaatsen is echter beperkt

en daarom moet er streng geselekteerd

worden. Financiële draagkracht speelt

daarbij geen enkele rol. De verpleeg-

prijs is trouwens van dien aard dat er

beslist niet veel bewoners zijn die voor

eigen rekening hun intrek in het Wim
Mensinkhuis hebben kunnen nemen.
Nee, de selektie wordt ter hand geno-

men op mediese gronden en een kom-
missie bestaande uit o.a. mediese spe-

cialisten en maatschappelijk werkers

staat daar borg voor. Het opnamebe-
leid wordt geregeld in samenwerking
met alle bejaardenhuizen in de regio,

die daarvoor een speciaal buro in het

ondertrouwd: Johannes Gerardus

van Gasteren en Celia van de Pol.

gehuwd: Leendert Rijskamp en Wil-

helmina Maria Groen.

geboren buiten de gemeente: Niko-

laas Armand Karel Ralph, zv K.J.N.

Kramer en H. Burgers; Lennard, zv,

H.J. de Boer en J.M. Smid; Lennaert

zv., F.C. de Graaf en C, Saueressing;

Patrick zv., H.G.H. Paap en I. van

Zoelen; Deniis Alexander, zv., B.C.

Daane en A.M.E.J. Bakker; Bastiaan,

zv., J. Demoed en L. Koenekoop;
Ilse Isabella Maria, dv. J.C. Snijder en

I.W.C. Duineveld.

overleden buiten degemeente:

Christina Tjaden, oud 78 jaar, gehuwd
geweest met C.F. Stemler; Fedde Horn-

stra, oud 79 jaar, gehuwd geweest met
J. Bosscha.

leven hebben geroepen.

Hoewel het Wim Mensinkhuis wordt be-

heerd onder de vleugels van het Reinal-

dahuis in Haarlem, waardoor besparingen

op velerlei gebied kunnen worden ver-

kregen (men denke b.v. aan de maaltijd-

voorziening en het centraal verzorgen

van de inkoop) moet het toch niet als

een verlengstuk daarvan worden gezien.

Met het bovenstaande hebben wij ge-

tracht onze lezers een indruk te geven

van het Wim Mensinkhuis. Over doel en

opzet hopen wij U binnenkort iets meer
te vertellen maar nu reeds heten wij on-

ze nieuwe ingezetenen aan de Hogeweg
hartelijk welkom en wensen hen een

prettig verblijf in Zandvoort toe.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Artsenpraktijk Bouman - Mol
zaterdag 20 en zondag 21 maart doet

dienst:

Dr. Mol, Koninginneweg 23,

Zandvoort, tel. 5091.

ZUSTERDIENST:
zaterdag 20 en zondag 21 maart a.s.:

Zuster E. Poldervaart-Spaans, Kruis-

laan 54, Hoofddorp, tel, 02503-6000.

APOTHEKERSDIENST:
zaterdag 20 en zondag 21 maart a.s.:

Avond- en weekenddienst: Zeestraat

Apotheek, Zeestraat, Zandvoort.

Behalve van zaterdag 13.00 uur tot

maandag 8.00 uur dan doet dienst:

Apotheek Schotsman, Binnenweg
206, Heemstede, Tel. 023-28 82 52.

NED. HERVORMDE KERK
zondag 21 maart a.s.:

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld, m.m.v.

:

jongeren.

10.30 uur: Jeugdkapel, bezoek aan de

jeugddienst in de kerk.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 maart a.s.:

10.00 uur: Ds. A.N. Dekkers te Velp.

19.00 uur: Ds. J. Dijkstra te Bennebroek

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 21 maart:

10.30 uur: "Samen Leven".

dinsdag 23 maart

:

20.15 uur: gespreksavond o.l.v. ds. Mar-

witz, vrijz.herv.pred. H'lem.

donderdag 25 maart

:

20.00 uur: geref. kerk.: prof. dr. H.A.

M. Fiolet.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering,

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis -Ingang Willem-
strut. Zondagmorgen 9.30- 1i .30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pntèl. Zuiderstraat.

SpaarSdektrékening
cEen gehedvfije hoge
rekexwigmeteetizéëtrêhte
Ubetaaltslecftfsl% vandebedragen die it opneemt

SPAARSPECIAL/STEN SINDS 1817

Of, nui^/paarbank
m^y we/t nedariond

TZB heeft het afgelopen zondag niet

verder kunnen brengen dan een 1-1

gelijk spel tegen Spaarnevogels.

In het begin van de ontmoeting speel-

den de boys nogal nerveus wat hen
herhaaldelijk op balverlies aan de te-

genstander kwam te staan. Later

kwam er meer lijn in het spel van TZB,
maar de weg naar het doel van Spaar-

nevogels kon men maar moeilijk en

sporadies vinden. Goede kansen wer-

den gemist door slordig en onzuiver

schieten. Een kwartier na rust nam
TZB de leiding na een doorbraak
van Hanno van Essen, die het leer ach-

ter de keeper van de gastheren knalde.

Spaarnevogels liet het er niet bij zitten

en zette alles op alles de voorsprong

van TZB ongedaan te maken. Dat lukte

in de dertigste minuut toen F. de Veer
doelman Henk Bos met een hard schot

passeerde. 1-1 dus en een stand waarin

beide ploegen geen verandering meer

konden brengen.

De stand in de kompetitie luidt thans:

THB 16-27 Sch'lkw. 16-14

TZB 15-22 VVD 16-13

Sp.vogels

• De jaarlijkse algemene ledervergade-

ring van de sportvereniging OSS is vast-

gesteld op donderdag 25 maart a.s. De
-bijeenkomst vindt plaats in hotel Keur
aan de Zeestraat en begint om 20.00
uur. Op 27 maart zal een jongensteam
van OSS deelnemen aan wedstrijden

lange-mat en paard springen,welke wor-
den georganiseerd door de Kennemer
Turnkring in de sporthal 'De Meet' te

Uitgeest. De ploegen die de eerste,

tweede en derde plaats bereiken wor-
den afgevaardigd naar de binnenkort
te houden provinciale wedstrijden.

WH
CBS

16-20

16-18
16-16

I.H'kerk 16-12

DSC'74 16-10

EHS 16- 9

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
MONOLANE STICHTINC,

ANGOLA COMITÉ
A-DAM

lions geklopt
foto Anja van Loon

Heemstede 17-15

In een uitermate spannend en in de slot-

fase eneverend duel zijn de Lions er af-

gelopen zaterdagavond in de Pellikaan-

hal niet in geslaagd rivaal D.S.S. van de
winst af te houden.

De winst van de haarlemmers bedroeg
slechts één punt (47 - 48), maar was
voldoende om de zandvoortse basket-

ballers naar de derde plaats te verwijzen.

De Lions waren gehandikapt door bles-

sures van Dick Visser en Rob Zuidema.

De plezierig gevulde tribunes hebben
kunnen zien, dat coach Renee de Vries

in de basisopstelling junior Pim Schón
inzette. Pim is 2.06 lang, 17 jaar jong,

en kan in de naaste toekomst, mits

goed begeleid, zeker tot een aanwinst

uitgroeien. Het rendement kwam er

in deze wedstrijd nog niet geheel uit.

Hij had vele aanvalsrebounds, maar de

leeuwen waren nog niet in staat deze

om te zetten in punten. Beide partijen

vochten met volle inzet, maar in het

begin leek het erop, dat D.S.S. Lions

niet te moeilijk in de houdgreep zou
krijgen, 17 - 24.

De leeuwen waren echter helemaal niet

van plan zich in de hoek te laten druk-

ken. In de tweede helft wisten zij de
achterstand om te buigen in een mi-

nieme voorsprong, maar in de laatste

minuten slaagden zij er niet in deze
voorsprong vast te houden. Noodlot-

tig balverlies deed het getij voor D.S.S.

keren en via een treffer van Wentholt
kon D.S.S. de punten naar Haarlem
meenemen.



belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 HorlogerieC. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023)24 2212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - service - dealer.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

?135 Zandvoortse koerant

omroepersj

DR. P. FLIERINGA
afwezig tot 5 april a.s.

Waarnemers: Dr. Anderson
tot 22-3 en daarna de dok-

toren Drenth en Zwerver.

Flinke, zelfstandige, huish.

hulp gevraagd, tijden nader
overeen te komen. Tel.

2798 - Lorentzstraat 152.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur.

Adres; Wereldwinkel, Kleine Krocht 3

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot '

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond— 07.00 u. m.
Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00u.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

\
-

\

Ons poesje is weggelopen i

roepnaam 'POEKIE'
zwart met wit buikje en witte

pootjes en neusje. Terug te

bezorgen; Flemingstraat 146
Telefoon 5185

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:

mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)

mevr. Egas tel. 3442 (Zonnebloem)

TE HUUR vrijstaand zo-

merhuis voor permanent.

Tel. na 19.00 uur 35 32.

JL<^t^^t^^^^^>)(^V^^t^^t^V^Tt^ï^^K^»C^>C^«^lt^«^»V^.

WONINGRUIL

aangeb.: zonnige 3 kam.won.
m. douche, zolder en kelder,

voor breed balkon, achter

grote waranda. Bos en Lom-
merweg, A'dam, f 160,—.

gevr.: woonTuimte in Zand-
voort, tel. 849636.

TE KOOP 3 donzen dek-
bedden f 50,— p.st. en 25
mtr. gordijnstof f 4,— p. m.
Tel. 21 79.

Voor de ochtenduren zoe-

ken wij nog

1 KAMERHULP
Hotel FABER

Kostverlorenstraat 15
Telefoon 28 25

TE KOOP gasgeyser. Pr.n.o.

tk. Tel. 79 38

!

EEN GOEDE RAAD !

Laat vanavond of zaterdagavond Uw
T.V. links liggen.

Kom naar de Krocht' om de opvoering
van

„Sloep zonder visser"
door

„OP HOOP VAN ZEGEN"
mee te maken.

Regie Rob Toornburg

I

Door dame middelb. Ift. te

koop of te huur gevraagd in

Zandvoort of omg.
'n flat of vrij boven huis

met eigen entree.

Brieven onder nr. 220 buro
van dit blad.

Wij zoeken verw.

2 PERS. KAMERS
met w. + k. water met ontbijt van:

22-4 tot 25-4
25-4 tot 29-4
2-5 tot 4-5
6-5 tot 8-5

DETHO-HOLLAND-REiSEN
p.a. Hotel Faber, Kostverlorenstraat.

Tel. opgave 's zaterdags alleen onder nr. 68 86.

Gevr. huish. hulp voor juni,

juli en augustus, 's morgens
van 10.00 tot 13.00 uur.
Tel. 70 76.

Alleenst. mnl. persoon zoekt
gsmeubil. zit-slaapkam. met
of zonder pension, m. gebr.
van keuken en douche. Per
1 mei in Zandvoort, zomer
jen winter. Brieven onder nr.

p2l buro van dit blad.

f'OMTU EENS KIJKEN
jf! ons ruilwinkeltje voor
;inderkleertjes

"OTenSIEN"
'ahrenheitstraat 15, achter-
om, tel. 02507 - 5260.
nkoop en verkoop,
dinsdagavond inkoop van
00 - 9.30 uur en verkoop
donderdag van 2.00 - 5.00
uur.

MOLENAAR'S Vishal

Swaluëstraat (zijstraat Haltestraat)

is DONDERDAG 25 MAART

WEER GEOPEND
.SPECIALITEITEN:

gebakken vis

stoofaal

tel. 27 06. eigen gepelde garnalen

de kolkbar
een stukje gezelligheid
in het hartje

van zandvoort - nooz'd.

Openingstijden van 16.30 tot 3.00 uur
's nachts.

REKLA

ONDO
INTERNATIONAL PROMOTION

vraagt

VRIJE TIJD WERKERS (STERS)

o.a.

representatrice's, representators
hostessen, fotomodellen
opinie onderzoekers (sters)

-vertalers (sters)

engels, duits, frans, spaans
reisbegeleiders (sters)

typistes

ook voor thuis typewerk
inpakkers (sters)

thuis van reclame artikelen

(alle functie's op free-lance basis)

OOK
tekstdichters (schrijvers)

komponisten, figuranten /voor
t.v. productie's eet.

jongens en meisjes
die met reclame T-shirts willen
showen (komende zomer)
enige personen
voor vergaar en sorteerwerk
(eventueel met plaatsruimte
voor kleine electriche machine's)

Uitsluitend schriftelijke inlichtingen met
(bijsluiten van foto voor de functie van
fotomodel, representatrice's en hostess)
en antwoordenvelop met Uw naam en
adres bijsluiten. Richten aan Reclamondo
afd. personeel, Postbus 51272, Amster-
dam. (Burg. Tellegenstraat 38).

ged. oude gracht 11b (t.o.de raaks) haarlem (023) 311140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

restaurants

^Visrestaurant

Duivenvoorden
KmeheUjaargeopend *

^> TELEFOON

/02507-2824
RturotertigdiiuwtqfA

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

A bol
y\^ kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

##>) 7oné<&e
zeestraat 55 - telefoon 4681

Zwemsuccessen voor de
Zeeschuimers

Tijdens de laatste zwemontmoefing in de vijf-

kamp tussen N.V.A., D.W.T (Haarlem), V.Z.V.
(Velsen) en K.Z.C. (Heemskerk), veroverden

"DE ZEESCHUIMERS" (Zandvoort)

8 x GOUD!!! 5 x ZILVER!!! 6 x BRONS!!!

Ouders, gun Uw kinderen ook een prijs ! Laat ze

meezwemmen bij de Zeeschuimers !

De zwemvereniging van de toekomst, ook voor
waterpolo !

Aanmelden iedere vrijdag van 18 - 21.00 uur in

"De Duinpan", en bij het secr.: Zr. D. Bronder-
straat 10, Zandvoort, tel. 21 98.

BEGRAFENISSEN

~\ CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap



öjiirpiBpers

Veilinggebouw

'DE WITTE ZWAAN' reisburo
EUROSOL

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,
zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80
grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
gnndtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,
grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht
Oude Kruisweg 164

Cruquius
Telefoon 023 -28 56 15

TIMMERWERK
METSELWERK
VOEGWERK
TEGELWERK
BETON- enSTUKADOORS
WERK
WIT en BEHANGWERK
tevens

DAK en STORMSCHADE
e.a. onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden. Ook hele ver-

bouwingen. Lage Prijzen.

Bel voor een geheel vrijblijvende

prijsopgaaf aannemersbedrijf
BLOKDIJK in samenwerking
met aannemersbedrijf RODIJ
Tel: 02507-7938 of023-322460

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

voor al uw
vacantie

en

zakenreizen

Kerkstraat 22
Galerij 16
Zandvoort
02507 - 39 51

VLIEGREIZEN
SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

riche
Restaurant open vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553

W.M.F. — Royal Leerdam — de Porceleyne Fles:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,- per rr)2

inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

Voor het inlijsten van

schilderijen, prenten, bor-
duursels enz.

Antiek "De Oude Tijd"
Butireweg 7

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBM
lidMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.
Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507) 6975

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 81 - Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten

Financieringen en Assurantiën

Tefi.

2638

VERSTEECE
# ttatttaltUtbtbt'tjt

39aItaftrMt 18 • > Zanbbooct

tTcUloon 02507-4490

Bekijkde nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&DwandbekIedinginschitterendekleuren,dessins en materialen voor uw
kamer, slaapkamer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

Klein en groot

eten

v.d.WERFF'S
brood
Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater -installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor' Kantoor3Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG '1

wmmmmM—m—mmmm—mmmM-xm—Mmm Opening medio APRIL 1976 «MMMMMHVMHMOmK_M

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
* Telefoon 27 93

y^Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis #• 5
j.bluijs

^. tel:

met het weekeind-bloemetje dat haltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. 85

f
dames en herenmode^
~

uit dé europese X
modecentra in 't

hartje van zandvoort

cortina
'VVlltlPll'tMü It kerkplein 3 -telefoon 4828 ^
^_™***5W«:~

*****
*

porqpg oars *

GJanchas * *
# *

Café — Bar - Bistro

vat7
Joke en Piet'Serno - Zeestraat 31— Tel: 4932

adverteren in deze rubriek

inlichtingen telefoon 2135
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ohvz sloeg favoriete

tv. programma's

nieuws
kort & klein

foto Frans van Loon

Zaterdag woonden we in verenigings-

gebouw 'De Krocht' de voorstelling bij

die de toneelvereniging 'Op Hoop van

Zegen' gaf van 'Sloep zonder visser
'

k-an Alejandro Casone. Het werd een

heel bijzonder toneelgebeuren, niet in

het minst door de inhoud van het stuk.

Een zakenman, Richard Jordan, ziet

zijn onderneming met drieduizend

werknemers financieel hard achteruit-

gaan, de koers van de aandelen zakt

ongekend laag en een volledige ineen-

storting dreigt, totdat de duivel ten

tonele verschijnt met een ook werke-
tijk 'duivels' voorstel. Wanneer name-
lijk Richard Jordan bereid is iemand
te doden en zijn toezegging met zijn

handtekening zal bekrachtigen dan zal

het dreigende bankroet worden afge-

wend. De draaiende aardbol in zijn

kantoor wijst als slachtoffer een vis-

ser in het hoge Noorden, Peter Ander-
son, aan. Richard Jordan zet zijn

handtekening en direkt daarna komen-
er gunstige berichten van de overzeese

onderneming, floreren de zaken weer
en stijgen de aandelen enorm, maar de
gil van een vrouw die Richard hoorde
toen hij zijn handtekening plaatste,

blijft hem bij.

mevrouw Kraan-Meeth

Twee jaar later gaat hij naar het vissers-

plaatsje waar de weduwe van Peter An-
derson, Stella, met haar grootmoeder
in armelijke omstandigheden leeft nu
de sloep niet meer uitvaart. Richard

Jordan maakt zich tijdens zijn korte

verblijf in het vissersplaatje bijzonder

geliefd bij de bevolking, èn bij Stella

Anderson. Op het moment dat de
boot arriveert die hem weer terug zal

brengen naar zijn eigen land komt de
waarheid betreffende de dood van Pe-

ter aan het licht. De zwager van Stel-

la blijkt Peter uit jalouzie te hebben
vermoord en diens dodelijk schot trof

Peter precies op het moment dat Ri-

chard Jordan zijn handtekening zette.

Opnieuw bezoekt de duivel Jordan,

nu in de woning van Stella en bekent
het spel te hebben verloren. Het ein-

de van het stuk laat zich niet moei-

lijk raden.

Een wonderlijk gegeven, maar een
uitdaging voor Rob Toornburg, de
gloednieuwe regisseur van 'Op Hoop
van Zegen'. Ongelooflijk wat hij heeft

gepresteerd, maar datzelfde kunnen
we zeggen van Pieter Joustra als de
duivel. Wat een perfektie in gebaar,

in stembuiging, kortom in zijn hele

optreden. Een kreatie die de aanwe-
zigen beslist nog heel lang zal bijblij-

ven ! Een zware taak had Henk Spie-

rieus met het brengen van Richard

Jordan, een taak waarvan hij zich op
bewonderenswaardige wijze kweet,

zeker in het laatste bedrijf tijdens de
ontknoping. Jo Bisenberger-Kromhout
was de grootmoeder, die de komst van
een man als een plezierige onderbre-

king van haar saaie bestaan in het ar-

moedige vissersplaatje ervaart. Een
rol die haar uitstekend lag en waarvan
ze een heel fijne vertolking gaf. Ada
Timmer voerde met onmiskenbaar ta-

lent Stella Anderson ten tonele en
wist haar, ook in haar kleding, uitste-

kend te karakteriseren. Marianne van

Holten nam heel verdienstelijk de rol

van Stella's zuster Frieda voor haar

rekening. De rol van Matko, een in-

wonende oom, die met de hand boot-

jes uit hout snijdt Voor de toeristen,

maar een beetje te sloom en misschien

ook wel te eerlijk is om daar een bo-

Pieter Joustra als de duivel.

terham mee te verdienen, was bij

Wim van der Moolen in goede handen.
In het eerste bedrijf traden ook nog
op Sylvia Holsteijn als Henriëtte, een
vriendin van Richard, en Hanneke Ko-
ning die Jeanette, het traditionele

meisje dat de drankjes komt brengen,

gestalte gaf. Verder André Gielen en
Jelle Sijtsma als resp. een direkteur

en een prokuratiehouder. Vier beschei-

den rollen, maar met verve gebracht.

Behalve de spelers dient er toch ook
nog wel iets anders met veel waarde-

ring te worden genoemd, b.v. de ma-
kabere muziek wanneer de duivel in

aantocht was en het tegelijkertijd

dempen van het licht, de uitsteken-

de grime, de perfektie rolkennis en
het dekor waarin het tweede en der-

de bedrijf zich afspeelde, nl. het huis-

je van visser Anderson met die vast-

gespijkerde roeispaan, het olielampje,

het pijpenrekje op de schoorsteenman-
tel naast dat houten vissersbootje, de
visnetten, en aan de muur dat simpel*

portretje van Peter Anderson, Waar
bleef het open doekje ?

De voorzitter van 'Op Hoop van Zegen'

de heer J.G. Bisenberger, sprak na af-

loop waarderende woorden tot regis-

seur Rob Toorenburg, een waardering
die op kennis van zaken berustte want
enige maanden daarvoor had de heer

Bisenberger dit stuk bij een andere
vereniging geregisseerd. Ook de beide

souffleuses Betty van de Kar en Aagje
van Gemert-Spierieus werd dank ge-

bracht, alsmede aan decorbouwer Wim
Sluys, die de dank doorspeelde aan
Henk Spierieus en Jelle Sijtsma.

Andries Olieslager en Frank van Nunen
(belichting), Henk Holsteijn (geluid)

firma Paul (grime) en Johan Linden-
kamp (techniek) deelden eveneens in

de waardering, die voor de dames in

een bos tulpen tot uiting werd gebracht.

Het was een dankbare voorzitter Bisen-

berger die tot slot nog even memoreer-
de dat het amateur-toneel weer in op-

komst is. En kennelijk ook de belang-

stelling daarvoor, want twee avonden
achter elkaar een goed bezette zaal

(waarbij men het notabene tegen

twee favoriete televisie-programma's

moest opnemen) zegt toch wel genoeg.

Eind vorige week verschaften onbeken-
den zich toegang tot de strandpavil-

joens 24 en 25. Tot de buit behoorde
diverse konsumptiegoederen, alsmede
flessen drank, een transistorradio en
een soldeerlamp. De toegang tot het

paviljoen werd geforceerd door het ver-

nielen van de hefboomsluiting van
een der ramen.

geefom
ANGOLA

26655
MONL1I ANt STICHTING:

ANGOLA COMITÉ
ADAM

zvm kan droef lot

niet keren
Zandvoortmeeuwen zit in de lift die

pijlsnel naar het schavot voert en het

elftal lijkt niet in staat dit droeve lot

te keren. Afgelopen zondag verloor

de ploeg met 1-5 op eigen terrein van

Vitesse'22. Een hoopvol begin werd ge-

volgd door reeks missers en misver-

standen waaraan geen eind leek te

komen.
De nederlaag tegen de gasten was dan

ook volkomen verdiend.

De eerste twintig minuten van de wed-
strijd riep bij het handjevol ZVM-ge-
trouwen, dat er nog van het legioen

over is optimistiese verwachtingen op.

De voorhoede van de thuisklup maakte
er werk van. Het lentezonnetje leek

de spelers te inspireren tot grote da-

den. Van Staveren, Heesemans en
Stobbelaar drongen bij de invaller-kee-

per van Vitesse , Van der Ven, sterk

aan op de openingstreffer en die viel

in de twintigste minuut van de ont-

moeting. Een voorzet van Koning werd
door Aaldert Stobbelaar op het juiste

moment op de schoen genomen en
langs de Vitesse doelman geknald,
1-0.

De goal leek de weg te openen naar

betere tijden voor de kustbewoners.

Maar het liep andeis. Vier minuten
later scoorde Beentje van Vitesse de
gelijkmaker en vanaf dat moment
werd het weer allemaal inktzwart

voor de Meeuwen. In de 29e minuut
liet eerdergenoemde Beentjes het

tweede doelpunt voor zijn klup van

zijn been glijden, 1-2.

Na rust veegden de bezoekers Zand-
voortmeeuwen kompleet van de bal.

Nou ja, zo nu en dan mochten de kust-

bewoners er even aan ruiken wanneer
Vitesse het leer even niet nodig had om
wat op adem en krachten te komen
voor een nieuwe aanval. Direkt na de

pauze verhoogde Schram de score tot

1-3. In de tiende minuut maakte de

produktieve Beentjes er 1-4 van en in

de 37e minuut was het wederom
Schram die de bal achter Pellerin schoot,

1-5.

In die periode was Zandvoortmeeuwen
vrijwel nergens en als de ploeg te vinden

was dan in de hoek waar de slagen vielen.

Een sombere plek.

Hier volgt de ranglijst.

Ilpendam 1



omroepers

P. Flieringa, arts

afwezig tot

maandag 5 april

Waarnemers:

Dr. Anderson
Dr. Drenth
Dr. Zwerver

Geschiedenis van

ZANDVOORT
Ze beginnen op te raken

Gort met stroop f 20,-, Al-

lan Bad- Zandvoort f 10,—,

Zandvoort in oude prenten

f 10,—. Tevens inkoop van
boeken en prenten. Tel.

39 06.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kam. flat, kam.
op zuiden, cv. hal, keuken,
w.c., douche, 2 sip k., gang,

balkom op zuiden, 2 hoog,
ruim uitzicht, 3 min.v. bus,

10 mm naar stad.

Huurprijs f 200,— p.m.

gas en elktr. plm. f 150,— p.

2 mnd. (in winter).

Gevr.: te Zandvoort of omg
3 of 4 kam.flat of ééngezins-

woning, behoeft geen nw.
bouw te zijn. Hogere huur
geen bezwaar. Menno Bos,

Koekoeksbloemweg 119,

Zaandam (Kogerveld) tel

075-15 6444.

SPOED
receptioniste zoekt woon-
ruimte in Zandvoort Tel.

020- 18 79 42.

WONINGRUIL
Aangeb.: 2 kam.flat in cen-

trum Haarlem.
Gevr. - woonruimte in Zand-
voort. Tel. tussen 19 en 20
uur 023 -32 12 73.

TE KOOP gevraagd: een

gas(gevel)kachel, max. br

85 cm., een kruiwagen of

stevig karretje. Tel. 2500,
tussen 6-7 uur.

TE KOOP AANGEBODEN:
een z.g a.n. ployester ZEIL-
BOOT (Vaunen) met alles

erop en eraan, zelfs met
strandtrailer, zeilpak en
zwemvest. Prijs f 2.250,-,
all in. Brieven onder nr.

230 buro van dit blad.

JONGEMAN zoekt
woonruimte voor permanent
Brieven onder nr. 231
aan buro van dit blad.

TE KOOP AANGEBODEN
plm. 70 m2 hyrochet platen,

een kant wit gespoten. Tel.

2135

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

piay-in
Kom naar de Play in waar het
leven een spel is De hyper
modernste speelhal met de aller

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendijk 37

geen

koeranf
ontvangen?

#

\

maaike van der poel
schoonheidsspecialiste

voor o a.

• gelaatsbehandeling

• vapazonebehandeling
• harsbehandeling

• manicuren

behandelingen volgens telefonische afspraak

02507-6786

%>

F

foto Frans van Loon

Ruim 700 personen hebben eergisteren deelgenomen aan de tiende strandloop welke in samenwerking met de
amsterdamse toerklup Olympia was georganiseerd door oud-wielrenner en promotor van sportevenementen

Klaas Koper. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum van de strandloop ontving Koper als blijk van waardering

voor zijn inzet voor het jaarlijks loopfestijn van zijn mede-organisatoren een drankje onder de kurk.

Na deze ouverture klonk het startschot voor de strandloop, waaraan voor de eerste keer een halve marathon
was verbonden. Voor dit onderdeel hadden zich 128 lopers en drie loopsters laten inschrijven.

Winnaar werd J.Koster die aan het slot van de halve marathon een kleine voorsprong nam op zijn rivalen

J.v.d.Berg, L van Denzen en A.Fuyk. De tijd van Koster, 21 km. in 1.12.00.

Uitslag halve marathon: 1 J.Koster, Huizen. 2 J.v.d.Berg, Haarlem. 3 L. van Denzen, Noordwijkerhout.
4 A.Fuyk, Amsterdam. 5 H.Bouma, Zandvoort.
Senioren 8 km.: 1 R.Brinkman, Amsterdam. 2 J.van Rijn, Zoeterwoude. 3 S.Warmerdam, Hillegom.
Karin Kerkvliet uit Roelofarendsveen was de eerste dame.
Veteranen 4 km.: 1 R.Muurlink, Amsterdam. 2 J. Kerkvliet, Roelofarendsveen. 3 H.Gerke, Zandvoort.
Jongens 4 km.: 1 André van Marie, 2 Ricci Toornent, 3 Jan Blokland, Zandvoort.
Meisjes 4 km.: 1 Renate Gigante, 2 D.Vork, 3 E.Smits, Zandvoort.

gevraagd

timmerman
voor burgerwerk

FIRMA M. KONING & ZONEN
TIMMER- EN METSELBEDRIJF

Bakkerstraat 1
Tel. 29 57

Haltestraat 62
Tel. 40 20

voor het seizoen gevraagd

KELNER
of

SERVEERSTER

en

TOILETJUFFROUW

Café - Restaurant 'Zonnehoek'
kop Zeeweg

Bloemendaal
Telefoon 023 - 25 22 80

kinderoperette vereniging

" JONG ZANDVOORT"

zondag 28 maart a.s., aanvang 20.00 uur,

opvoering van de kinderoperette

"DE DOCHTER VAN DE SJEIK"

in gebouw 'De Krocht'.

toegangsprijs f 3,50 p.p.

ff FORTUNA »»

ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIER1EUS
Zandvoort

Koninginneweg 21
Telefoon 02507—5012

Show met denieuweRenault 20,
Kom er in zitten.Kom er in rijden.

Tijdens onze show kunt u hem bekijken, voor het
eerst in Nederland, de nieuwe Renault 20. 't Is een comfor-
tabele zeer ruime en veilige middenklasser, ontworpen voor
de veeleisende automobilist,

De Renault 20 TL
biedt u de voordelen van
geavanceerde technieken

voorwielaandri jving,

een 5e deur, veel com
fortabele ruimte, ge-

ventileerde schijf-

remmen op de voor-
wielen, een carros-

serie met veiligheids-

kooi-constructie enz.

een

van

RENAULT
Wi]?igmgen voorbehouden

uitnodiging
AAN

vrienden, kennissen, cliënten en iedere belangstellende

voor

RECEPTIE 50-JARIG BESTAAN

Een rustige soepele krachtbron van 1647 cc met
vermogen van 90 DIN/pk garandeert een topsnelheid

ruim 160 km/u en verzekert een vlotte acceleratie.

Door de aërodynamische vormgeving blijft het
benzin everbruik binnen prettige perken.

In standaard uitvoering zijn

electrisch bediende portiersluiting,

electrisch bediende zijruiten,

getinte ruiten en hoofdsteunen.

Kom die Renault 20
eens bekijken. Z'n vijfde

deur openen,

z'n enorme
ruimte eens

zien. Kom
de Renault 20
eens

proefrijden.

en introduktie Renault 20

Rinko

26 MAART a.s. van 16.00 — 19.00 uur.

Renault
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1000 kg vurenhout

de houten appel, maker Kees Franse en cineast Thijs Ockerse

is de titel van een twintig minuten du-

rende dokumentaire in kleur die cine-

ast Thijs Ockerse —tegenwoordig in

Amsterdam woonachtig maar nog al-

tijd met familie- en vriendenrelaties

aan zijn vroegere woonplaats Zand-
voort verbonden— heeft gemaakt van
het appelprojekt van de rotterdamse
kunstenaar Kees Franse.

Zoals Ockerse bezeten is van films,

wanneer hij niet als regisseur-produ-

cent optreedt zit hij in de bioskoop-
stoel om de kreaties van zijn kollega's

voor 'Het Parool' te verslaan, is Kees
Franse dat van appels. Reeksen van
appels van hout(vuren) in klem re-

lief of van kolossale afmetingen ver-

laten zijn atelier of de timmerfabriek
om daarna een reis te ondernemen
naar binnen- en buitenlandse eksposi-

tiezalen, te worden geplaatst in ge-

bouwen of op het open veld.

Het vervaardigen van zo'n reuzeappel
het meten, zagen,passen en timmeren
van de opbouw van de houtschijven

heeft Thijs Ockerse op de film- en ge-

luidsband vastgelegd. Dat hij er met
veel plezier aan heeft gewerkt komt

duidelijk over bij het zien van de film,

waarin alles over het maken van hou-
ten appels op speelse wijze uit de doe-

ken of in dit geval de schil wordt ge-

daan Uitstekend van kleur maar voor-

al van qeluid waardoor de toeschou
wes geen ogenblik vergeet dat het

gaat om houten appels waarvan het
groeiproces zich voltrekt onder het

geraas van zaagmachines.boren en
pneumatiese hamers. Aan het slot

van de film kerven bezoekers van de
luchthaven Schiphol —waar zo'n

reuzeappel staat— hun namen en ini-

tialen in de houten schil De appel

is dan eigendom van het publiek ge-

worden en de schepping is voltooid.

Duizend kilo vurenhout. Niet om te

tillen. Thijs Ockerse heeft er een
vederlicht werkje van gemaakt.
Over enige tijd zal zijn produkt te zien

zijn in het amsterdamse theater The
Movies waar het in het voorprogram-
ma zal worden gedraaid. Hopelijk

komt de duizend kilo ook naar Zand-
voort waar momenteel hard wordt
gewerkt aan de oprichting van een
filmhuis.

burgerlijke stand
I

overleden: Johanna Jacoba, oud 89
jaar, gehuwd geweest met A L. Hoef-

smit, Gerbrandina Poster, oud 91 jaar,

Cathanna Geertruida Fredenka Soder
land, oud 83 jaar, gehuwd geweest m.
H.A Cordes

ondertrouwd: Albertus Cornelis den
Hartog en Louise Florentme Caroline

Jentink, Hendrik Mulder en Petronel-

la Anna Geertruida Beijk.

gehuwd: Hendrik Mulder en Petronel-

la Anna Geertruida Beijk.

geboren buiten de gemeente: Lisette,

dv H Strijder en M Blom, Chiel, zv. G
H. Halderman en A G.C de Reus, Cha-

nssa Aurora Tatiana, dv. J A. Volkers

en J C. Vos

overleden buiten de gemeente: Ma-
ria Cornelia Bedekê, oud 88 jaar, ge-

huwd geweest met J van der Rol, Hen-

drik Jacobus Loo, oud 73 jaar.

nieuws
kort & klein

Tussen 19 en 21 maart j I. is het inbre-

kersgilde zeer aktief geweest in Zand-
voort Achtereenvolgens werd ingebro-

ken in een winkel aan het Stations-

plein, in twee karavans op j.. camping
'Sandevoerde', in een winkelpand aan
de Haltestraat en in een bedrijfsdepot

aan de Diaconiehuisstraat en in een
woning aan de Saxenrodeweg in de
buurtschap Bentveld. Uit de winkels

en de caravans werden diverse goede-
ren ontvreemd en uit de woning in

Bentveld verdween aan buitenlands

geld een bedrag van f 2.700,— en

werd voor f 1.000,— aan oude zilve-

ren guldens en rijksdaalders meegeno-
men.

• Op zaterdag 10 april a.s. vindt in

sociëteit Duysterghast de ^arlijkse

uitreiking van de Prix de Joke plaats

door het in Zandvoort gevestigde Na-

tionaal 1 april Genootschap. Top-tro-

fee van het genootschap, de ere loe-

res, wordt toegekend aan entertainer

André van Duin voor zijn aandeel in

de pretmachine van de t v.

Aan de ceremonie gaat de uitreiking

van de Loeres aan de wmnaar(s) van

de door een jury bekroonde 'beste

practical joke' van het afgelopen jaar,

vooraf.

• In het kader van het tienjarig be-

staan organiseert de autosportvereni-

ging 'Sandevoerde' van 22 tot 25 juni

een avondvierdaagse voor automobi-
listen De vierdaagse, de uit uitende

een toensties karakter zal dragen, voert

langs de fraaiste natuurgebieden en an-

dere bezienswaardigheden van Kenne-
merland Het inschrijfgeld bedraagt

f 20,— per auto, ongeacht het aantal

passagiers. Nadere inlichtingen over

het evenement worden verstrekt door
het kontaktadres van de vereniging"

Nicolaas Beetslaan 46, tel. 43 89.

• Na de afwijzende reaktie van het

gemeentebestuur op het verdoek van

de zaterdagvoetbalklup Zandvoort'75
aan de vereniging de nodige speel- en

trainingsakkommodatie beschikbaar

te stellen, heeft het bestuur zich met
een uitvoerig schrijven tot de leden

van de gemeenteraad gewend. De
vereniging vraagt de raadsleden —nu
het volgens hei kollege niet mogelijk

is bestaande sportvelden aan Zand-
voort'75 te verhuren— een krediet

beschikbaar te stellen voor de aanleg

van terrein- en kleedgelegenheid, even-

tueel te realiseren op het binnenterrein

van het circuit of naast de nieuwe pw-re-

mise in Zandvoort-noord De klup, die

momenteel 110 leden telt, verwacht

een toeloop van het aantal leden wan-
neer Zandvoort'75 in de gemeente o-

ver een speelveld met bijbehorende

voorzieningen kan beschikken. In zijn

brief geeft het bestuur uiting aan zijn

teleurstelling over de houding van

b en w.die op geen enkele wijze hebben
willen bijdragen aan een oplossing voor
de problemen van Zandvoort'75 met
betrekking tot de akkommodatie.

/"RENAULT 16
Funktioneel is ook mooi
Vlakke vloer door
voo rwielaandnjving
Variabele bagageruimte
Vijf deuren
Verkrijgbaar in vier versies

L.TL.TS, en TX

Benzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 11 8 (L +
TL) 1 op 11 4(TS)

Technische gegevens
L + TL 1565CC-6S DIN
pk - 1b0 km/uur
TS 1565 cc -83 DIN pk

-

165 km/uur

GRATIS Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-

boek Met foto's in veel kleurendruk Renault geeft waar voor z

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel 02507-2323-2424

RENAULT

geefom
ANGOLA
; ; " -GIRO r -.

26655

• Morgen treedt in Bouwes Palace de
bekende nederlandse formatie Jackpot
op. Het konsert wordt georganiseerd
door Promotor Rien Mertens van West-
minster Produktions Kaarten voor de
uitvoering zijn verkrijgbaar bij Radio
Peeters in de Haltestraat en bij Bouwes
Palace.

• De feestelijkheden ter gelegenheid van
het vijfentwintig-jarig bestaan van de
Tennisclub Zandvoort gaan morgenmid-
dag van start met een receptie in het
onderkomen van de vereniging aan de
Kennemerweg De ontvangst vindt
plaats van 15.00 tot 17 00 uur.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19 00 tot 20.00 uur
Adres; Wereldwinkel, Kleine Krocht 3

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v d maand,
van 17 3Q tot 18.30 uur
Adres, Gemeenschapshuis

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v d. maand,
van 19 30 tot 21 30 uur
Adres, Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-3 13428
Ma t/m za. , van 11 00 tot 23 00 uur.

Zondag van 19 00 tot 23 00 uur

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur, op werkdagen van 9 00 tot

10 00 uur Maandagavond 19 00-20 OOu
Adres, Corn Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b g g. 023 - 320899 /320464)

S.OS
Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u avond— 07.00 u. m.
Week-end vrij av. 19.00 u -ma m 07 OOu



ote borsten
roept wrevel mm

foto Frans van Loon

Sla acht op kommer en kwel,

ga irritatie en wrevel

niet uit de weg,
en geef ruim baan
aan ergenis

en knersing der tanden.

Alleen zo kunnen wij

vreugde en dartele verbeelding

met verordening te lijf,

en 't naakt voor de helft

aan het oog onttrekken.

woordje vooraf

Het verschijnsel halfnaakt bij vrouwen
aan het strand, ook wel topless of mo-
nbkini genaamd, laat het liberale raads-

lid A.N.J. Gielen maar niet los. Hij is

er al eens eerder over begonnen in de
vergaderzaal van de plaatselijke demo-
kratie, maar toen werd hem het woord
ontnomen als zijnde buiten de orde.

Thans heeft de heer Gielen het kolle-

ge van b en w langs schriftelijke weg
benaderd met het verzoek er bij het

Strandschap Zandvoort op aan te drin-

gen de blote vrouwenborst een halt

toe te roepen. De volgeling van Wiegel

en Van Riel wil topless alias monoki-
ni, zoals zich dit buiten het officiële

naaktstrand aan het oog van de
strandbezoeker ontrolt, bij verorde-

ning geregeld zien.

Hoewel topless veelal niet oneerbaar

of aanstootgevend is, brengt de naakte

vrouwentors wel veel irritatie en

wrevel teweeg bij andere strandbezoe-

kers, aldus meldt de heer Gielen. Bo-
vendien is de door irritatie en wrevel

bewogen volksvertegenwoordiger van
mening dat topless niet in overeen-

stemming is met de motieven die heb-

ben geleid tot het instellen van een
naaktstrand, t.w. het beperken van

het bloot tot dit strandgedeelte. Ver-

der acht hij het zaak dat zowel de
eigenaresse van de blote borst als de
politie weet waar zij en hij aan toe
is.

De.heer Gielen wil dat de bestaande
verordening welke het naakt aan het
strand regelt zal worden uitgebreid

met een topless-verbod aan het strand-

gedeelte dat niet voor naaktrekreati.e

bestemd is.

welzijnsberaad

:omt op ga
De koördinatiegroep van het Welzijns-

beraad Zandvoort welke bezig is de di-

verse sektoren van het welzijnswerk in

de gemeente in kaart te brengen, heeft

ons verzocht onderstaand overzieht te

publiceren van hetgeen tijdens het o-

verleg met organisaties en verenigingen

op het terrein van het welzijnswerk

naar voren is gekomen.

Zo ervaart men de beperkte kommuni-
katie in de gezondheidszorg als een
knelpunt.

Om wat meer inzicht en begrip te krij-

gen voor elkanders taak en deskundig-

heid, is men gestart met ieder te laten

vertellen over zijn eigen vak; de apothe-

ker, de fysiotherapeut, de huisarts de

wijkverpleegkundige, de logopedist,

de schoolarts, de verloskundige, etc.

Hierdoor kan men komen tot een beter

gebruik van eikaars deskundigheid en

tot minder solisties bezig zijn.

De sektor jeugd- en jongerenzorg is nog
niet in het welzijnsberaad opgenomen,
wel zijn er kontakten met de konsulent

. van de Provinciale Raad voor Jeugd- en

Jongeren, die momenteel bezig is —wat
Zandvoort betreft— aan een herstruktu-

eringsnota betreffende open jeugdwerk,
kultureel-, buurt- en opbouwwerk.
Ook in de sektor maatschappelijke zorg

wordt meer bekendheid met eikaars

werkterrein als belangrijk startpunt er-

varen. Aan de hand van schriftelijke o-

verzichten worden de verschillende

werkzaamheden en de onderlinge sa-

menhang besproken.
De mensen uit het onderwijs hebben o-

ver het algemeen wel onderlinge kon-
takten. De vraag is of er ook voldoen-

de kontakten zijn met de andere wel-

zijnssektoren, zoals maatschappelijk

werk en gezondheidzorg, in geval er

kinderen zijn, die problemen hebben
(of hun ouders) welke buiten de on-

derwijssfeer vallen.

Bij de bejaardenzorg wordt als konkreet
punt het koördineren van de diverse

autorijdiensten besproken. Begonnen
wordt om te komen tot een eventuele

bundeling van de diverse autorijdien

sten of uitbreiding van het aantal vrij-

willigers, zodat het aanbod verbreed

kan worden tot ieder, voor wie het

vervoer een probleem is.

In de sektor geestelijke/sociale zorg

is gesproken over het het soms moei-

lijk bereiken van mensen die in een

noodsituatie zijn. Onder de in nood
(moeilijke omstandigheden) verkeren-

de zijn er —zo wordt gesteld— mensen
die de weg tot het verkrijgen van hulp
wel weten, maar ook mensen die zich

in zo'n situatie juist afsluiten. Hulpver-

lening wordt dan een moeilijke zaak.

Ten aanzien van dit probleem zijn er

diverse overwegingen en suggesties

naar voren gebracht.

Na de aktiviteiten in de sektoren wer-

den alle gegevens ingebracht in de in-

middels gehouden tweede vergadering

van de koördinatiegroep. Er had een

goede uitwisseling plaats —ook wat de
dagelijkse dingen betreft— tussen de
vertegenwoordigers uit alle sektoren

die in de koördinatiegroep zijn verte-

genwoordigd.
Het woord is ook aan u, als inwoner
van Zandvoort, om wie het uiteinde-

lijk gaat. Elke vraag, inbreng, sugges-

tie, mening, wens, signalering, reaktie

van uw zijde is van harte welkom.
Kontaktadres: Dr. Kuyperstraat 20,
telefoon 4060.

robobonk
grote krocht 34

telefoon 6941

égénetö
gemeenteraad *

Dinsdag 30 maart a.s. komt de zand-

voortse gemeenteraad in openbare ver-

gadering bijeen in het gemeentehuis.

Tijdens de bijeenkomst, die om 20.00

uur begint, komen de navolgende on-

der werpen aan de orde:

1. Notulen van de vergadering van 23
februari 1976.

2. Ingekomen stukken.

Brief dd. 3 maart 1976 van de Alge-

mene Nederlandse Invaliden Bond
inzake een intergemeentelijke rege-

ling voor het verlenen van ontheffin-

gen parkeerverboden aan invaliden.

Brief dd. 18 februari 1976 van

'Zandvoort'75' houdende het ver-

zoek om beschikbaarstelling van een

krediet voor de aanleg van terrein-

en kleedgelegenheid t.b.v. deze ver-

eniging.

Brief dd. 21 maart 1976 van de

Stichting Bewonersraad 'Nieuw U-

nicum' inzake treffen van ekstra

voorzieningen tb.v. lichamelijk en
visueel gehandikapten bij de verbou-

wing van het gemeenschapshuis.

Brief dd. 18 februari 1976 van de

Stichting Bewonersraad 'Nieuw U-

nicum' waarbij wordt gevraagd aan

gebruikers van elektries aangedre-

ven rolstoelen ontheffing te verle-

nen voor het gebruik van de open-

bare weg binnen de gemeente Zand-

voort.

3. Benoemingen enz.

4. Begrotingswijziging:

87e en 88e wijziging gemeentebegro-
ting 1975

8e en 17e wijziging gemeentebegro-
ting 1976.

2e wijziging begroting woningbe-
drijf 1976.

3e wijziging begroting publieke

werken 1976.

5. Onderwijsaangelegenheden:

a. ekstra krediet voor aanvulling

speelmateriaal en bouwmateriaal
t.b.v. de Josïna van den Enden-
school (o.k.o.)

,

b. ekstra krediet nivo leesmateriaal

t.b.v. de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool (o.l.o.)

c. Beschikbaarstelling gelden voor
aanschaffing van leermiddelen t.

b.v. het openbaar en bijzonder

kleuteronderwijs met toepassing

van art. 50 kleuteronderwijswet.

d. aanvraag eks.art. 50 kleuteronder-

wijswet St. Agatha kleuterschool.

e. aanvraag eks.art. 50 kleuteronder-

wijswet t.b.v. de Wilhelminakleu-

terschool.

f. aanvraag eks. art. 50 kleuteron-

derwijswet cv. chr. kleuterschool

'Klimop'.

g. aanvraag eks.art. 72 lager onder-

wijswet 1920 aankoop bandrecor-

der en muziekinstrumenten t.b.v.

de Beatrixschool.

h. aanvraag eks art. 72 lager onder-

wijswet 1920 aanschaffing nieu-

we aardrijkskundemethode t.b.v.

de Nicolaasschool.

6. Grondtransakties:

Grondtransaktie Swaluëstraat-Prinsen-

hofstraat.

7. Bestemmingsplannen.
8. Huurverhoging per 1 juli 1975.

9. Wijziging bouwverordening.
10. Vervanging motormaterieel politie.

11. 2e nota 'Noordbuurt'.

12. Financiering huisvesting bibliotheek.

13. Subsidie welzijnsberaad,

14. Verhuur gedeelte van Strandweg.

15. Overeenkomst inzake schoonhouden
van De Rotonde.

16. Rondvraag.

geefom
ANGOLA

' GIRO

26655
MONLHANt SUCHTir*

ANGOLA COMU

E

A DAM

familieberichten

DANKBETUIGING
Namens mijn kinderen en mij

danken wij Dr. Drenth, buren

en vrienden voor de geboden

hulp en bijstand bij het plotse-

ling overlijden van mijn moeder
en onze oma

Henriëtte A.Cordes

Westerparkstraat 7

mrt. H.W. L.W. H.W. L.W:
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COFFEURS
irternaiïonal

Galerij Kerkshaaï22, Zandvoort, Tel02507-4040

VANAF DINSDAG 30 MAART BENT U WELKOM
IN ONZE NIEUWE SALON

receptie a.s. maandag van 19.00 tot 21 .00 uur.

Monique Kuyk - Spierieus en Jo Laniné

Ook
het kostuum
in tiw stijl... is. fH ,

''
l>

on rost7 *

ï

omroepers

Voor al uw verbouwingen :

* stukadoors-
* metsel-
* timmer-
* tegel-

* voeg-
* beton-
* riolering

* reparatiewerk
* dakbedekking
* tegelpaden
* alle soorten sierpleister.

Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag vrij-

bl. prijsopgaaf, u belt, wij

komen direkt, 1e klas werk
tegen red. prijzen. Tel.

02507 -61 92 of 02507

-

22 13.

voor het seizoen gevraagd

KELNER
of

SERVEERSTER

en

TOILETJUFFROUW

Café - Restaurant 'Zonnehoek'
kop Zeeweg

Bloemendaal
Telefoon 023 - 25 22 80

TE KOOP DAF 44 de Luxe
'67 plm. 80.000 km. i.g.st.

f. 550,—; Auto kinderstoel

f 10,-; Boottrailers (b.l.

450 m) solide, maar ver-

roest f 100,—; kinderwagen
eng. model merk van f 325,-

voor f 75'—; zuiver wollen

kinderjasje z.g.a.n- 3 jr f 15,-

v. Ostadestr. 25, tel. 2083.

bliksemaanbieding:

koffiefilter
(Inventum)

TE KOOP AANGEBODEN
BMW 1602, '74, kleur rood
Pr. n.o.t.k. Tel. 5062.

Rustig jong stel zoekt woon-
ruimte, huur tot f 425,—.
Tel. 42 83.

...hangt in onze nieuwe kollekbie.

Het kostuum is weer korrekt en verzorgd

Slanke belijning, brede revers en rugsplit.

Royale keus van f 179,- tot f 359,-

Een man met smaak, kiest z'n mode in

onze speciaalzaak voor herenkleding

e.de boer
kerkstraat 20 — telefoon 31 36

Goed tehuis gezocht voor
prachtige witte DAF 33,
bwjr. 1969 - km.st. 35.000
km. Tel. 02507-37 64.

TOILETJUFFROUW gevr.

voor strandbedrijf, paviljoen

10, tel. 32 00.

Razendsnel 2 - 8 koppen heerlijk verse koffie

gezet met dit fantastische apparaat. Die de
koffie ook nog eens op een goede tempera-

tuur houdt. Zéér eenvoudig te bedienen,

nü onwaarschijnlijk voordelig:

kostnormaal f 139,—

de kolkbar
een stukje gezelligheid
in het hartje

van zandvoort - noord.

Openingstijden van 16.30 tot 3.00 uur
's nachts.

wilkes prijs

TE HUUR GEVRAAGD
voor mnd. juli, etage of be-

nedenhuis voor 4 pers. TeL
020 - 25 70 50, bellen tus-

sen 9 en 5 uur.

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis ^
S—éiJII mA^fe .j-a-Afti *

j.bluijs

_, tel: 2080
met het weekeind-bloemetje dat

~jhaltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. 85

Luister mee bij bloemenhuis

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43
-»-

-
-

MOLENAAR'S Vishal

Swaluëstraat (zijstraat Haltestraat)

is DONDERDAG 25 MAART

WEER GEOPEND
SPECIALITEITEN:

gebakken vis

stoofaal

tel. 27 06. eigen gepelde garnalen

HUIS TE KOOP GEVRAAGD
omgev. Emmaweg, Juliana-

weg. Wilhelminaweg. Brie-

ven onder nr\ 240 buro v.

d. blad.

TE KOOP elektrische telma-

chine met telstrook, f 100,-.

Tel. 6581.
ged. oude gracht Ub (t.o. de raaks) haarlem (023)311140

thorbeckestraat Ï5 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuisplein 3
"en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

't. ( kinder ) WINKELTJE
.heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

HET ENIGE ADRES
waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.

Atelier VALK, W. Drayerstr.
5, Zandvoort.
- ,

—

Drukt 'tigrote drukker
"

beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Geschiedenis van

ZANDVOORT
Ze beginnen op te raken :

Gort met stroop f 20,—; Al-

lan. Bad- Zandvoort f 10,—;

Zandvoort in oude prenten
f 10,—. Tevens inkoop van
boeken en prenten. Tel.

39 06.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

Voor $1 uw verzekeringen

ASSURANTIE
kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort
Telefoon 32 83

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Wedgewood —Christofle:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

Bekijk de nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw
kamer, slaapk ' mer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamcr, badcel en toilet.



Er zijn tafelwijnen en 'praat'wijnen.

cwatzim

vrmtwijneto?
dat zijn wijnen die horen bij een
gezellige avond, feestje, oij een goed
gesprek of een avondje T.V. *

Wijnen die U bevallen,

zowel in smaak als in prijs.

Vakkundig bekeken menen wij geslaagd te

zijn in het samenstellen van een verantwoorde
collectie 'praat'wijnen.

Goede en prettig drinkende wijnen

zonder problemen, ook daarna.

Zoek het type uit, dat U het beste zal

kunnen bevallen:

wij willen daarbij helpen.

stuks- 6 12
prijs flessen flessen

f3,65 f21,- f40-

f3,95 f23,- f45,-

f4,95 f29,- f57,-

Rode wijn
1. BONAMIE

rouge, in literflessen

met kurksluiting

2. CAVEAU
Vin selectionné, uit de

kelder van Verbunt

3. BELLEFORT
van Charles Parisot

Beaune uit Bourgogne

4. RéSERVE DES CAPUCINS 1974
Rhöne a.c. Caves Bessac,

Chateauneuf du Pape f5,95 f34,- f67,-

5. MACON
rouge 1974 appellation contrólée

Collin & Bourisset, Macon,
Bourgogne f6,95 f41,- f80-

Witte wijn
(wordt meer en meer inplaats van sherry geserveerd)

6. BONAMIE
blanc, in Demi Sec en Sec
dwz: in zoet en niet zoet f 3,65 f21,— f40,—

7. CAVEAU
blanc Vin selectionné, uit de
kelder van Verbunt f3,95 f23,- f45-

8. BEREICH BERNKASTEL 1974
Mosel Riesling Carl Reh,
Leiwen Mosel f4,95 f29,- f57,-

9. BLANC DE BLANCS 1975
appellation Bordeaux Contrólée
Sauvignon BRUT, CRUSE f5,95 f34,- f67-

10. MACON BLANC 1974
appellation Contrólée Collin &
Bourisset; Macon Bourgogne f6,95 f41,- f80,-

Rosé wijn
ll.ROSé d'ANJOU

appellation ANJOU contrólée
Henri Verdier, Montreuil f3,95 f23,- f45,-

12. ROSé CABERNET d'ANJOU
appellation ANJOU contrólée
Henri Verdier, Montreuil f 4,95 f 29,- f 57 _

Wijn behoeft niet altijd duur te zijn, maar
wel altijd eerlijk en goed om in de smaak te

vallen en er plezier aan te beleven.

Bovendien zijn deze wijnen echt zéér voor-

delig.

Met deze prijzen kunt U nog eens een extra

flesje opentrekken. Maak gebruik van onze
30- jarige vakervaring met wijn.

WIJN KOPEN
BLIJFT
EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

Een proeforder helpt U
een goede keuze te maken.

Bon
Zend mij
de volgende wijnen op proef.

bezorging gaarne op
(dag invullen—'s maandags gesloten)

aantal wjjnnummer

Naam

Adres
:

Plaats
:

in ongefrankeerde enveloppe naar
van Huystee, Zandvoortselaan 373
Bentveld - Aerdenhout.

U kunt ook bellen :

023 - 244029 of 023 - 24 13 68

Autobedrijf

dealer "lij VERSTEEGE
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam wMmm zandvoort 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80
grijs 30/30 2ë soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f2,75

Tevens levering van zand,
grind, sintels, puin, bielzen
en hoogovenslakkqn.
alles franko thuisgebracht
Oude Kruisweg 164

Cruquius
Telefoon 023 - 28 56 1

5

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023I

31.6092 Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgérdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-.5117

CHRIST1EN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipt, pedicure van
het Elisabeth- Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

TIMMERWERK
METSELWERK
VOEGWERK
TEGELWERK
BETON- enSTUKADOORS
WERK
WIT en BEHANGWERK
tevens

DAK en STORMSCHADE
e.a. ónderhouds- en reparatie-

werkzaamheden. Ook hele ver-

bouwingen. Lage Prijzen.

Bel voor een geheel vrijblijvende

prijsopgaaf aannemersbedrijf

BLOKDIJK in samenwerking
met aannemersbedrijf RODIJ
Tel: 02507-7938

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
..—._,—.....-.—...-............-..._.«._._.

Voor het inlijsten van

schilderijen, prenten, bor-

duursels enz.

Antiek "De Oude Tijd"
Buureweg 7

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

H3
UdNBM
ludMCcl

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

De
Steenhouwer

bv.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

m-mm—ammmmmmmm^mmm——m Opening medio APRIL 1976«m»wmM-MHMUMM

Show met de nieuwe Renault 20.
Kom erin zitten.Kom er in rijden.

Tijdens onze show kunt u hem bekijken, voor het

eerst in Nederland, de nieuwe Renault 20. 't Is een comfor-
tabele zeer ruime en veilige middenklasser, ontworpen voor
de veeleisende automobilist

De Renault 20 TL
biedt u de voordelen van
geavanceerde technieken:

voorwielaandri jving,

een 5e deur, veel com
fortabele ruimte, ge-

ventileerde schijf-

remmen op de voor-
wielen, een carros-

serie met veiligheids-

kooi-constructie enz.

RENAULT
W11/ minden voorbehouden.

KIINikO
Oranjestraat 2-12

Zandvoort. 02507-2323-2424

b.g.g.3360.

Een rustige soepele krachtbron van 1647 cc met
een vermogen van 90 DIN/pk garandeert een topsnelheid
van ruim 160 km/u en verzekert een vlotte acceleratie.

^J3oor de aërodynamische vormgeving blijft het
benzin everbruik binnen prettige perken.

In standaard uitvoering zijn

electrisch bediende portiersluiting,

electrisch bediende zijruiten,

getinte ruiten en hoofdsteunen.

Kom die Renault 20
bekijken. Z'n vijfde

deur openen,

z'n enorme
ruimte eens

zien'. Kom
de Renault 20

"

eens

proefrijden.

introduktie Renault 20
26 MAART a.s. van 16.00 - 19.00 uur.

Renault



eanduaorrse feoeranr no. 24 vrijdag 26 maart 1975

voor nieuwe bibliotheek

1. entree

2. portaa
3. hal

garderobe
toilet

invalide toilet

volwassen uitleen

volwassen leeszaal

cv. & ventilatie ruimte

fonotheek / diatheek

11. lezingen- en filmzaal

12. jeugd uitleen

13) jeugd leeszaal

14. magazijn
15. pantry
16. toilet

17. invalide toilet

18. kantoor
19. spreekkamer

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
— Enkele weken geleden is Koot's bouwbedrijf uit Zeist begonnen met de

uitvoering van het ontwerp voor de inrichting van de nieuwe openbare

bibliotheek aan de Prinsesseweg.

De elektriese installatie voor komputer, verlichting etc. is in handen van

het elektro technies buro Krouwels.

Wanneer alles naar wens verloopt zal de inrichting van het gebouw eind

mei gereed zijn. Als voorlopige datum voor de opening van de bibliotheek

is 5 juni a.s. vastgesteld.

Vrouwe Justitia

heeft soms watjes

in haar oren
Onder bovenstaande kop leverde Else-

vier Magazine onlangs 't volgende kom-
mentaar op de uitspraak van de haarlem-
se rechtbank inzake het houden van au-

to- en motorraces op het circuit.

Het blad schrijft:

Auto- en motorraces schijnen zonder la-

waai niet mogelijk te zijn. Snelheid zien
is voor coureurs en toeschouwers kenne-
lijk niet genoeg, ze moeten die snelheid

kunnen zien en horen. Hetzelfde verschijn-

sel kunnen we trouwens waarnemen bij

al die brave huisvaders, die op hun even
brave Fiat 600 of Kever zo absoluut no-
dig een sportuitlaat menen te moeten
monteren. Ooit zal ongetwijfeld een
psychiater wetenschappelijk hebben
vastgelegd, dat een en ander te maken
heeft met wat traumatische resten jacht-

instinct, een ongelukkige jeugd en angst
voor het donker, maar daar willen we
het hier niet over hebben.
Waar het ons om gaat, is dat hjet iedere

racedag in Zandvoort een gruwelijke
herrie is. En echt niet alleen vlakbij het
circuit: onder bepaalde weersomstan-
digheden ( en die zijn echt niet uitzon-

derlijk) zijn de rondrazende boliden tot

op grote afstand te horen. Tot in Ams-
terdam-West, hebben we eens iemand
horen beweren, maar dat durven wij niet

voor onze rekening te nemen. In ieder
geval tot ver in Haarlem, dat hebben wij

zelf gehoord.
Het kan dan ook geen verrassing zijn,

dat er een actiegroep tegen het Zand-
voortse circuit bestaat. Het Anti-cir-

cuit-comité, gevormd door omwonenden
van de racebaan, is overigens in Zand-

eanduaorrse fcüeranr

voort zelf bij gemeente en middenstand
niet geliefd. Immers, zowel gemeente
als winkeliers, horeca-mensen en dan-

cinghouders verdienen goed aan het

circuit.

De gemeente Zandvoort verhuurt het

circuit aan de Cenav, die de exploitatie

ervan voor haar rekening neemt. (Even

terzijde: de Zandvoortse gemeenteraad
heeft ooit eens ingestemd met het ver-

dwijnen van het circuit, maar is daat al

weer snel van teruggekomen).
Het Anti-circuit-comité, tot het uiterst

getergd door de snerpende rece-geluiden,

heeft enige tijd geleden bij de Haarlem-

se rechtbank een proces aangespannen
tegen de gemeente Zandvoort en de

Cenav. Volgens de omwonenden houdt
het contract tussen de gemeente en de

Cenav een onrechtmatige daad jegens

hen in. Die onrechtmatigheid zit hem
dan volgens de klagers in de lawaai-

en stankoverlast op racedagen.

Het racen zou dus beëindigd moeten
worden. Zou dat niet kunnen, dan zou-

den gemeente en Cenav verplicht moe- ,

ten worden tot het aanbrengen van ge-

luidisolerend materiaal in de woningen
van de klagers. Een en ander natuurlijk

onder bedreiging van een dwangsom.
Helaas voor de klagers, voor dit geval

had Vrouwe Justitia niet alleen haar

blinddoek voorgedaan, maar-ook watjes

in haar oren gestopt. De rechter wees
alle eisen van de omwonenden af. Voor
een deel op juridisch-formele gronden.

Zo kwam naar de mening van de rech-

ter de dagvaardiging niet tot een dui-

delijke conclusie. Bovendien zou niet

vermeld zijn hoe de gemeente Zandvoort
de hinder precies zou moeten tegengaan.

Een andere overweging was, dat de om-
wonenden geen partij zijn in 't contract

tussen de gemeente en de Cenav, en er

dus geen rechten aan kunnen ontlenen.

Zo klaar als een kontje maar toch: als

A en B met efkaar een contract sluiten,

waarvan C hinder ondervindt, kan C
wel degelijk stappen tegen die hinder

ondernemen en eisen, dat hij daarvoor
gespaard blijft.

Een opmerkelijke overweging van de

rechter was, dat alle eisers hun huis

hadden gekocht na de ingebruikna-

me van het circuit. Ze wisten dus waar
ze aan toe waren, aldus de rechter, en

dan moeten ze nu niet klagen over

een vermindering van hun woonge
not. Alsof niet de hinder van het

circuit sedert zijn ingebruikstelling

aanzienlijk is vermeerderd. Zou ie-

mand, die een huis koopt aan een

smalle polderweg, ook niet mogen
klagen als die weg wordt uitgebreid

tot een vierbaansautoweg?

"

devingeraandepols...

óók
in uw eigen zandvoort...

eanduoorrse
hoera* postbus 151

zandvoort

(02507) 21 35

n G E R S

Ongeveer twintig kleurenposters uit het begin van deze eeuw en afkomstig uit de kollektie Werner Lö-

wenhardt zijn overmorgen tussen 14.00 en 18.00 uur te bezichtigen in sociëteit Duysterghast aan het

Gasthuisplern. De toegang tot de ekspositie, die slechts één dag in Zandvoort verblijft, is kosteloos.

Op bovenstaande poster (formaat 80 x 120) ziet men de vaderlandse krijgsmacht reklame maken voor

een bekend merk tweewieler.



WIJ WAREN VOOR ü IN:

Griekenland - Rhodos - Tenerife

Mallorca - Gran Canaria - de Costa del

Sol - de Costa Almeria - de Costa Blanca

Marino las Fuentes - de Costa Dorada
Italië Zwitserland - Oostenrijk

Duitsland - Frankrijk - Londen
Noorwegen - Denemarken

en kennen vele hotels en apparte-

menten door een persoonlijk bezoek.

Wij adviseren u graag.

Maak er gebruik van.

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort.

BELONING
voor het terug bezorgen van ons weggelo-
pen

blauw grijs poesje
met rood halsbandje,

8 mnd. oud, roepnaam "Rakker".

Aardewerk, Hogeweg 7, telefoon 27 99 of
79 02.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

te koop
SNACKBAR met WONING

kompleet bedrijfsklaar

H.W.C08TER M
Makelaar o.g. l^s

Burg. Engolbortsstrdiit 11 Zandvoort '

Telefoon 5f- |K

VERSTEEGE
#• flstctoftltrbebrfff

awltrttraat 18 • Hmbbootl

tttUfoon 02507^1490

*:**** *********

eafQp§ ©ars
j

Üancinqs****
**

1

Café - Bar — Bistro /'

Joke en Piet Serno - Zeestraat 31 —Tel: 4932

ACADEMY FOR ASIAN
FIGHTING ARTS.

Lessen in karate en yoga door erkende leraren.

De lessen karate worden gegeven in de "Agatha"
Kleuterschool aan de Lijsterstraat:

dinsdag van 19.00 tot 21 .00 uur,
vrijdags van 19.30 tot 21 .30 uur en
zaterdag's van 10.00 tot 12.00 uur.

Yoga wordt gegeven in de kleuterschool „'t Zee-
paardje" aan de Linnaeusstraat vrijdag van 20.00
tot 21.00 uur.

Informatie secretariaat A.N. Doorson, Lorentz-
straat 443, Zandvoort, tel. 02507 - 71 18.

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507) 6975

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

«che
Restaurant open vanaf

10 uur.

'f Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

^Hj&V-&V*&ïl&V*&V*&H45>V&^<^><*&il*&*^>-Kj&*^X4s. . ^

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:

mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)

mevr. Egas tel. 3442 (Zonnebloem)

§

»^'^^C^t^K^^C^C^^t^t^^^^l^^t^™^^C^^C<^l^^C^^L^'K^'J

Miele wasserette

wasuniek
Wassen

Verzorgde wjas

TiJU 5 kg

,7.50
snel Wasserijen Utrecht

LakenpakettenV/ lakens 6.45
Dinsdag brengen, vrijdag halen !

Vrijdag brengen, dinsdag halen !

Ook chemisch reinigen,

met 2 a 3 dagen weer klaar

Miele wasserette / Haltestraat 63b
: Zandvoort / tel. : (02507) 4417

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
* Telefoon 27 93

$childee$6edu$

H.C. UOto (j6fy 2638

J. W. van PUTTEN
BELA8TINOCON8ULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
* Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten

Financieringen en Assurantiën

REKLA

ONDO
INTERNATIONAL PROMOTION

vraagt

VRIJE TIJD WERKERS (STERS)

o.a.

representatrice's, representators
hostessen, fotomodellen
opinie onderzoekers (sters)

-vertalers (sters)

engels, duits, frans, spaans
reisbegeleiders (sters)

- typistes

ook voor thuis typewerk
inpakkers (sters)

thuis van reclame artikelen

(alle functie's op free-lance basis)

OOK
tekstdichters (schrijvers)

komponisten, figuranten /voor
t.v. productie's eet.

jongens en meisjes

die met reclame T-shirts willen

showen (komende zomer)
enige personen
voor vergaar en sorteerwerk
( eventueel met plaatsruimte
voor kleine electriche machine's)

Uitsluitend schriftelijke inlichtingen met
(bijsluiten van foto voor de functie van
fotomodel, representatrice's en hostess)
en antwoordenvelop met Uw naam en
adres bijsluiten. Richten aan Reclamondo
afd. personeel, Postbus 51272, Amster-
dam. (Burg. Tellegenstraat 38).
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woners

— Vanavond wordt door de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheden voor
rehabilitatie van oude panden in de Noordbuurt, maar gisteren werd een begin

gemaakt met de sloop van de hoekhuizen Swaluëstraat — Pakveldstraat.

'Ondanks de rehabilitatieplannen blijft de teneur bestaan de huidige bebouwing
af te breken ..... ', aldus voorzitter A.Citroen van de Noordbuurtraad.

foto Frans van Loon

nieuws

• Na een langdurig ziekbed is j.l zater-

dag op 83-jarige leeftijd de hr. Jb. Ko-
ning overleden. De hr. Koning was van-

af 1948 tot 1966 lid van de zandvoort-
se gemeenteraad. Van '48 tot '62 als

afgevaardigde van de lokale groepering
Algemeen Zandvoorts Belang en vanaf
'62 tot '66 als vertegenwoordiger van

de groep Breure. De overledene zal

morgen, woensdag 31 maart, om 11 uur
v.m. worden gekremeerd in Driehuis-

Westerveld.

• Een vorige week door de zandvoortse

politie aangehouden 19-jarige duitser

heeft bekend te hebben ingebroken in

een drietal op de camping 'Sandevoerde'

staande karavans. Op zijn aanwijzing

kon de politie 'nmiddels enkele uit de

karavans gestolen goederen opsporen
Tijdens de ondervraging bekende de
arrestant in Duitsland uit een groot
aantal auto's voorwerpen te hebben
ontvreemd.

• Bij een donderdag tussen 5 en 8 uur

gehouden steekproef op alkoholgebruik
onder automobilisten werd door de ver-

keerspolitie in drie gevallen een blaas-

test afgenomen. Eén automobilist reed

meteen verlopen rijbewijs. Zeven auto-

bestuurders konden op het moment van
aanhouding gs„n rijbewijs tonen en acht-

tien automobilisten konden geen rij- en
kentekenbewijs overleggen. Bij de kon-

trole waren in totaal 396 voertuigen be-

trokken.

• Voetbal. Kort dit keer wegens ge-

brek aan plaatsruimte. Na weken van
nederlagen proefde Zandvoortmeeu-
wen eindelijk weer eens de zoete vruch-
ten van de overwinning. De kustbewo-
ners wonnen eergisteren met 1-0 van
OVVO. Degradatie is voor de laatstge-

noemde klup thans onontkoombaar.
Maar dit lot dreigt ook voor Zand-
voortmeeuwen, na OVVO, hekkeslui-

ter in de kompetitie. Het enige en
winnende doelpunt in de wedstrijd
tegen OVVO werd in de laatste mi-
nuut van de wedstrijd gescoord door
Alex Heesemans.
De zaterdagvoetballers van Zandvoort
'75 hebben aan hun overwinningreeks
dit weekend een nieuwe zege toege-
voegd. De ploeg versloeg Geel Wit
met 0-5. De goals werdan gemaakt
door Dirk Koper, Keuning en Nijkamp.

geefom
ANGOLA
'--.. 'GIRO

26655
-MONHfANt-SllCMnM,'.

Naar aanleiding van de aanbieding van
de 2e Noordbuurtnota door het kolle-

ge van b en w in de gemeenteraadsver-

gadering van hedenavond, heeft de
voorzitter van de Noordbuurtraad, de
heer A. Citroen, in een schrijven aan

de leden van de zandvoortse volksver-

tegenwoordiging, zijn verontrusting en

bezorgdheid uitgesproken over de gang
van zaken m.b.t. de inspraak van de

bewoners van de buurt en de voortgaan-

de afbraak van de oude en historiese

dorpskern van de gemeente.

De heer Citroen herinnert de raadsle-

den er aan dat tijdens de laatste bij-

eenkomst van het kollege van b en
w met de Noordbuurtraad op 28 no-

vember 1974 werd afgesproken, dat

zodra er redenen waren voor overleg

tussen b en w en de Noordbuurtraad
een nieuwe bijeenkomst zou worden
belegd.

Welnu, zo konstateert de voorzitter

van de Noordbuurtraad in zijn brief,

zo'n reden voor overleg deed zich

voor toen het kollege aan de gemeen-
teraad voorstelde tot rehabilitatie van
de Noordbuurt —herstel van oude
panden— over te gaan. Dit naar aan-

leiding van een schrijven van de Rijks-

dienst van Monumentenzorg, waarin

de aandachtvan de gemeente Zand-
voort wordt gevestigd op de gunstige

voorwaarden voor rehabilitatie van
bestaande woningen.
Volgens de heer Citroen hebben b en
w echter nagelaten de Noordbuurt-
raad over de kansen van rehabilitatie

van de wijk te informeren.

Daardoor is aan de bewoners van de
buurt de mogelijkheid tot inspraak

onthouden, aldus de voorzitter. Het
inzicht van de bewoners van de Noord-
buurt is dan ook niet in de 2e nota
verwerkt, schrijft hij.

De heer Citroen wijst de raadsleden

er vervolgens op dat ondanks het plan

tot rehabilitatie over te gaan, 'de te-

neur blijft bestaan de huidige bebou-
wing af te breken en het bestaande

stratenplan niet te handhaven'. Als

voorbeelden noemt hij de afbraak van
de panden 11, 13, 17, 19 en 10 in de

Smedestraat, waardoor deze straat

in zijn geheel zal verdwijnen. Verder
wijst de heer Citroen op de sloop van
de woningen aan de Swaluëstraat 5a,

7, 7a, 9, 13 en 15 t.b.v. een nieuw
te bouwen bedrijfspand, de huizen in

de Pakveldstraat 26, 28, 32 en 34 en

de Kruisstraat 26, 28, 16, 14, 22 en
pakhuis.

Wanneer deze panden aan de slopers-

hamer ten offer zijn gevallen is de

Noordbuurt prakties van de kaart ge-

veegd en kan ervan 'wezenlijke kaal-

slag worden gesproken', aldus de

voorzitter van de Noordbuurtraad.
Uit het bovenstaande blijkt, stelt de
heer Citroen, dat de gemeente zonder
meer blijft vasthouden aan de uitvoe-

ring van het door de raad aangenomen
saneringsplan van negen jaar geleden.

En dit, terwijl vanuit de zandvoortse

bevolking (1 100 handtekeningen voor
het behoud van de Noordbuurt) en
vanuit de gemeenteraad is aangedron-

gen het huidige stratenplan te hand-

haven en de sloop van bestaande pan-

den zoveel mogelijk te beperken en
tot woon- en woningverbetering over

te gaan.

Aan het slot van de brief doet de heer

Citroen namens de Noordbuurtraad
een dringend beroep op de leden van
de gemeenteraad het nog resterende

gedeelte van de Noordbuurt voor het

nageslacht te behouden: 'nu dit nog
mogelijk is door middel van rehabili-

tatie'.

Tenslotte verzoekt voorzitter Citroen

de gemeenteraad, alvorens er verdere

beslissingen worden genomen over de
buurt en de bewoners, de Noordbuurt-
raad alsnog in de gelegenheid te stellen,

'door middel van een gesprek met het

kollege van b en w alsnog die inspraak

te gedogen, zodat de bewoners niet

achteraf met voldongen feiten worden
gekonfronteerd'.

nieuwe denksteen

voor
Tijdens een intieme bijeenkomst in de
aula van de algemene begraafplaats

werd zaterdagmiddag Janbroer her-

dacht. Met opzet schrijven we alleen

maar 'Janbroer', want er waren (en

zijn) heel veel Zandvoorters met de
naam Jan Kerkman, maar het was de
op 14 maart 1862 geboren zoon van
Jacob Kerkman en Aaltje Schaap die

later de bijnaam Janbroer zou krijgen.

Deel uitmakend van de reddingboot-

bemanning heeft hij tal van spektaku-

laire reddingen op zijn naam staan,

waarover de heer P. Brune in een ui-

terst verzorgd boekwerkje interessan-

te bijzonderheden vertelt.

Waarschijnlijk ten overvloede herinne-

ren wij aan dat wat heeft geleid tot de
plechtigheid op de begraafplaats. Door
het ontbreken van nabestaanden die

de zorg voor de grafsteen van Jan-

broer op zich konden nemen, werd
deze door de gemeente verwijderd.

Het Genootschap 'Oud Zandvoort'

besloot toen de nagedachtenis van de-

ze Zandvoorter te eren door het plaat-

sen van een nieuw grafmonument,
waarna de gemeente zich bereid ver-

klaarde het onderhoud op zich te ne-

men. Het natuursteenbedrijf A. Laver-

tu heeft de steen beschikbaar gesteld

en, eveneens belangeloos, van de in-

skriptie voorzien.

Na een kort inleidend woord van Ir.

C.J. Wagenaar, voorzitter van het Ge-

nootschap 'Oud Zandvoort', waarin

hij de heer Lavertu dank bracht, te-

kende burgemeester Nawijn de figuur

anbroer
van Jan Kerkman als iemand die ook
buiten de eigen familie- en vrienden-

kring werd gekend door de puurheid

van zijn mens-zijn, iets dat niet gebon-

den is aan afkomst, geboorte, rang of

stand, dat zijn bijkomstigheden. Al-

leen bepalend is hoe wij als mensen
weten te woekeren met de talenten

die ons zijn toevertrouwd, aldus bur-

gemeester Nawijn, die als voorzitter

van de plaatselijke kommissie van de .

Koninklijke Noord en Zuid HoMand-
sche Reddingmaatschappij daarna dank
bracht aan het initiatief dat het Ge-

nootschap 'Oud Zandvoort' terzake

had genomen. Volgens de heer Nawijn
was hiermede bet belang van het

genootschap opnieuw aangetoond.
Sprekende als burgemeester gaf hij

zijn gehoor de verzekering dat het

monument blijvend door de gemeen-
te Zandvoort in stand zal worden ge-

houden.
Het dames vocaal-ensemble onder lei-

ding van mevrouw F. Nierop-Petiet

zong daarna o.a. het lievelingslied van

Janbroer 'Ruwe stormen mogen woe-
den', waarna het gezelschap zich naar

het graf begaf voor de onthulling van

het monument, die voltrokken werd
door het verwijderen van de vlag van

de K.N.Z.H. R.M. door de schipper

van de reddingboot, Cor Koper, en

de burgemeester. Hierna werd de vlag

overhandigd aan de sekretaris-penning-

meester van de plaatselijke kommissie,

de heer G.F.G. van Elteren, die namens
het hoofdbestuur bij het graf een bloem-

stuk neerlegde. Mevrouw Termes-Dors-

In de cirkel redder Janbroer

man in haar oud-Zandvoortse kostuum
vertolkte de waardering van 'De Wurf'

met een kleurrijk boeket voorjaars-

bloemen en mevrouw Keur-Paap, even-

eens in Zandvoortse klederdracht,

bracht met bloemen de erkentelijkheid

van het Genootschap 'Oud Zandvoort'

tot uiting. Met een minuut stilte werd
deze sobere plechtigheid besloten, die

onder meer werd bijgewoond door
oud-schipper Castien, de bijna voltal- 1

1

lige bemanning van de reddingboot,

de wethouders Attema en Van der Mije,

de raadsleden Gielen en Joustra en

bestuursleden van zowel het Genoot-

schap 'Oud Zandvoort' als de Folklbre-

vereniging 'De Wurf'. Kr. M.
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Tram In de duluen.

In 1903 ging de
Electrische Spoorweg
Maatschappij een fusie

aan met de Eerste Ne-
derlandse Electrische

Tram-maatschappij.

Deze fusie had tot ge-

volg dat een doorgaan-
de verbinding Amster-
dam-Zandvoort werd
gerealiseerd, die de
drukste trainlijn in

Europa werd en daar-

mee een geduchte
konkurrent van " 't

Spoor".
Op deze ansichtkaart

de tram ter hoogte van
het huidige tennispark

"De Glee.".

Na een langdurig lijden overleed op 27 maart onze oom

JACOB KONING
weduwnaar van Elisabeth Maria Hogenes

in de ouderdom van 83 jaar.

Zandvoort, 1976.
Marisstraat 1

J. Koning Ezn.

M.A. Koning - Kars
en verdere familie

De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van „Onderling -

Hulpbetoon" Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoek aldaar op dinsdag van 16.00 - 17.00 uur en 19.00 - 19.30 uur.

De crematie vindt plaats op woensdag 31 maart a.s. om 1 1 uur, in het
crematorium te Velsen, halte Driehuis - Westerveld.
Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum circa 10.25 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium
na afloop van de plechtigheid.

ptëuws
lort&klein

• Eind vorige week werd bekend dat

op 1 oktober a.s. het eerste nederland-
se kasino in Zandvoort zal worden ge-

opend. Dat is drie maanden later dan
de eerder door de Raad voor de Kasi-

nospelen geplande datum van 1 juli a.s.

Maar er is sindsdien vertraging in de
vestiging opgetreden. Er moeten nog
wat techniese en juridiese haken en
ogen worden opgelost voor het gokbal-

letje kan gaan rollen.

Verwacht wordt dat het kasino in Zand-
voort wordt ondergebracht in hotel

Bouwes aan de kop van de Kerkstraat.

Momenteel wordt door de direktie van
het hotel over een meerjarig kontrakt
onderhandeld met de Nationale Stich-

ting tot Eksploitatie van Kasino's, de
organistie die op advies van de Raad
voor de Kasinospelen door het Rijk is

belast met het beheer over de speelza-

len. Onlangs kwam de voorzitter van
de stichting, de heer J.A. Ritmeester
Van der Kamp, in opspraak door zijn

relaties met een in het buitenland ge-

vestigde bankinstelling die transakties

zou verrichten voor maffia-organisaties

in de Verenigde Staten. Die bank is

inmiddels bankroet maar van enige re-

latie met de voorzitter van de stich-

ting zou, volgens een verklaring van
het ministerie van justitie, niets zijn

gebleken.

Ondertussen blijft het rommelen rond
de komst van de speelholen.

Op de vergadering van de adviesraad

bleek enige verwarring te zijn ontstaan
over een door de kasino-eksploitant

in Nederland geplaatste advertentie,

die was ondertekend door de Neder-
landse Stichting Kasinospelen, in

plaats van de officiële Nationale Stich-

ting tot Eksploitatie van Kasino's in

Nederland.
De Nationale Stichting Kasinospelen
was de naam van een pressiegroep die

aan de oprichting van de Nationale
stichting is voorafgegaan. In het be-

stuur hadden andere personen zitting

dan in dat van de huidige stichting.

Volgens stichtings-direkteur De Rooij
moet de nieuwe naam gezien worden
als een vereenvoudiging. Maar de advies-

raad heeft laten weten dat deze naams-
wijziging haar goedkeuring behoeft.

!3fr^
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geslaagd optreden

van jong zandvoort

Na een inleidend woord van voorzitter

J. van der Mije waarin hij o.m. wel-

kom heette de kultureel ambtenaar
mr. A.H. Hedden, de heer en mevrouw
Van der Moolen van het Gemeenschaps-
huis, leden van de kontaktkommissie
kulturele belangen en het raadslid de
heer Weber en echtgenote, bracht 'Jong

Zandvoort' zondagavond 'De dochter
van de sheik', een kinderoperette van
L.C.J. van As op muziek van J.A. Tj.

van der Wal.

Prinses Fatimé, dochter van een woes-
tijnvorst, is opgevoed bij een oom in

de stad en gaat nu terug naar haar va-

der de sheik. Ze maakt een feest in de
stad mee en mag dan de nacht doorbren-
gen bij de kleermaker Alie en zijn naai

stertje Moekie. Dat naaistertje is een
avontuurlijk meisje dat best eens wat
meer zou willen zijn dan alleen maar
een naaistertje. Ze geeft zich uit voor
de prinses, er ontstaan natuurlijk een
heleboel verwikkelingen, maar uitein-

delijk komt alles op zijn pootjes terecht,

trouwt Moekie met Grootvizier Knie-

sor en de echte prinses met sjah Moe-
stafa.

_ mevrouw Kraan-Meeth

Laten we beginnen met te vertellen dat
er gespeeld werd in een prachtig oosters

dekor en dat het eerste bedrijf een
markt voorstelde waar tal van kooplie-

den hun waren hadden uitgestald, waar
een slangenbezweerder zijn slangen bij

fluitmuziek liet dansen en waar vrou-

wen met manden en kruiken op het

hoofd liepen. Je kon je zo in een heel

ver land wanen. Ook aan het kamp van
de nomaden was veel aandacht besteed,

de geitenjongens zorgden voor het voe-

deren van het vee en de nomadenstam
Het oosterse liederen horen, die on-

danks de moeilijke zetting in mineur
heel goed en zuiver gezongen werden.
Het derde bedrijf bracht natuurlijk de
waarheid aan het licht. Moekie stond

daar wel heel trots 'haar' slavinnen te

kommanderen, maar toen de echte prin-

ses in het paleis kwam had ze natuur-

lijk niet veel meer te vertellen. Een
werkelijk uitstekend gebrachte operet-

te met leuke dansjes van Gemma de
Boer (die wegens een kaakontsteking
verstek moest laten gaan) onder regie

van mevrouw M. van der Mije-Keur, die

wegens griep voor het eerst in haar le-

ven niet bij de generale repetitie had
kunnen zijn, en gesouffleerd door me-
vrouw N. Keesman-Griekspoor, die

met een zware kou te kampen had.

Mevrouw F. Nierop-Petiet, de enige

van wie we geen ziekte-bulletin hoeven
uit te geven, had, zoals altijd, de muzi-

kale leiding en daarmee een groot aan-

-deel in het sukses.

Bij de beoordeling van de prestaties

noemen wel als eerste Erna Duker die

bijzonder goed de rol van Moekie ver-

tolkte. Ze heeft een mooie stem en een

alleeraardigste duidelijke voordracht.

Amand Hekkers speelde grootvizier

kniesor en gaf van de niet erg populaire

Kniesor een leuke typering. De rol van
prinses Fatimé werd lief gezongen
door Petra Luijks, haar vader Sheik I-

brahim werd vertolkt door Marina Zon-
neveld. Caroline Deelman deed het
werkelijk uitstekend als Sjah Moestafa,

ook in diens vermomming als matroos
en Ellen van Doolingen oogstte veel

sukses als kleermaker Alie. Het pro-

gramma vermeldt verder de namen van

Claudia van Dam, Nancy Duivenvoorde,
Sandra Pas, Marina Zonneveld, Fred
Draijer, Cornelis Draijer, Brigitte Dui-

venvoorde, Anne Marie van Nooien,
Maartje Paap en Gerda Hölsker, die

met de kooplui, oosterlingen, nomaden,
slavinnen, kinderen en paleiswacht er

voor gezorgd hebben dat 'De docht van

de Sheik' naar onze mening één van de

meest geslaagde uitvoeringen van 'Jong

Zandvoort' mag worden genoemd.
Hulde ook aan grimeur Rien Frederiksz,

wanl om alle medewerkenden dat typies

oosterse aksentje te geven dat voor deze
operette werd vereist, valt beslist niet

mee.
Voorzitter Van der Mije dankte na af-

loop alle medewerkenden, in het bij-

kortÈkfefci
• Alie Bol-Koper van de zandvoortse

amateurtorieelvereniging 'Wim Hilde-

ring' heeft met de opvoering van 'Het
derde woord' door de vereniging in

december j.l. de prijs voor de beste

regie gewonnen. De prijs voor het

meest geslaagde dekor ging eveneens
naar 'Wim Hildering'. Beide onder-

scheidingen werden gedeeld met de

beroepsregisseur Arend Hauer en een
team professionele dekorbouwers.
De prijswinnaars werden afgelopen za-

terdag in Haarlem bekendgemaakt tij-

dens een bijeenkomst van juryleden,

welke de prestaties van de toneelver-

enigingen, die deelnamen aan de
voorronden voor het Nationaal Land-
juweel, moesten beoordelen. Aan de-

ze voorronden, waarvan de winnaars
met het Noord-Hollands Landjuweel
werden bekroond, namen dit keer elf

gezelschappen deel.

Na voorlezing van het juryrapport,

waarin regie en dekorbouw alsmede
de presentatie van de hele toneelgroep

werd geprezen, overhandigde de voor-

zitter van het Noord-Hollandse Cen-

trum voor het Amateurtoneel, de heer

J.G. Bisenberger, de prijzen aan ver-

enigingsvoorzitter H. Hildering en to-

neelmedewerkster mevrouw W. Kerk-

man - Elzinga.

foto Frans van Loon

zonder de heren Otto en Bol van de
'grote' operette, die het toneel hadden
verzorgd. Zoals gebruikelijk waren er

ook bloemen voor hen die 5 jaar op
'Jong Zandvoort' zijn. Dit keer was het

Lenie Castien. De drie die de vereniging

gaan verlaten kregen eveneens bloemen
(en een zoen) van de voorzitter : Erna
Dukker, Ellen van Soolingen en Mari-

na Zonneveld. De wens van de heer

Van der Mije dat nieuwe kinderen de

gelederen van 'Jong Zandvoort' zullen

komen versterken geven we op deze

plaats graag door. Uiteindelijk bewees
de uitverkochte zaal van gebouw 'De
Krocht' zondagavond dat de kinder-

operettevereniging 'Jong Zandvoort'
nog steeds in de volle belangstelling

staat.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT .

Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.QO-20.00u
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

• Vanaf heden tot 15 mei zijn in een
stand op het postkantoor aan de Louis
Davidsstraat tussen half negen en half

één de zomerzegel?'76 verkrijgbaar.

De toeslag op de frankeerwaarde komt
ten goede aan projekten op sociaal en
kultureel terrein en wei speciaal aan
die projekten die anderes niet of maar
gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd.

Om de opbrengst te vergroten worden
ook korrespondentiekaarten aangebo-
den in een serie van tien dubbele kaar-

ten.' Zegels en kaarten hebben dit keer
maatschappij en m iljeu —onderwijs,
sociale bescherming en bedreigde dier-

soorten— tot onderwerp.

gèeföm-
ANGÓtA

:

: ; giro: /

26655
. MONOLANE STICHTING
. ANGOtA CÜM1T-É

'-' : A-DAM . .

'
•, '

alleen balletje

rond

De voorbereidingen voor dit huiselijk tafereel dat op 1 oktober a.s. in Zand-
voort van start gaat zijn in volle gang. Tot op dit moment is alleen het balle-

tje dat de.nummers van vreugde en verdriet aanwijst rond. De statuten van

de 'Nationale Stichting tot Eksploitatie van Kasionospelen in Nederland'

hebben nog niet de door de justitie vereiste goedkeuring ontvangen en ook
op de samenstelling van het bestuur is nog geen fiat van hogerhand afgeko-

men. Ook het afsluiten van een huurovereenkomst met de toekomstige huis-

baas van de legale speelkamer in Zandvoort maakt nog punt van overleg uit.

De nationale stichting schijnt in Zandvoort te mikken op de bouw van een
eigen onderkomen en wil zich daarom niet één, twee, drie binden aan een
langjarig huurkontrakt. De adspirant verhuurder zou er daarentegen niets

voor voelen zijn lokaliteit voor kortparkeren ter beschikking te stellen.

Allemaal haken en ogen dus die voor 1 oktober moeten zijn opgelost. Vol-

gens optimisten komt dan in Zandvoort de hoorn des overvloeds binnen.

Maar anderen voorspellen de onderkant van de wereld in het kielzog.

We houden u op de hoogte.
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De vorig jaar opgerichte zaterdagvoet-

balvereniging Zandvoort'75, die in sep-

tember j.l. debuteerde in de 2e klasse

KNVB afd. Haarlem, is het eerste sei-

zoen in één keer doorgestoten naar

het kampioenschap. Afgelopen zater-

dag werd dit kampioenschap, na een
3-0 overwinning op RCH, een feit

en dat werd duchtig gevierd tijdens

een feestelijke bijeenkomst zaterdag-

avond in hotel Keur. Daar werden
bestuur, trainer en de spelers,die zo'n

belangrijk aandeel hebben gehad in

het sukses van de nog geen jaar oude
vereniging/flink in het zonnetje gezet,

's Middags waren zij al gehuldigd in

het klupgebouw in Hoofddorp waar
Zandvoort'75, in afwachting van de

nodige akkommodatie in Zandvoort,

voorlopig zijn domicilie heeft.

De doelpunten in de titelstrijd tegen

RCH werden in de-tweede helft ge-

scoord door Gerard Nijkamp, Ray-
mond Keuning en Dirk Koper. RCH
gaf uitstekend partij en toonde zich

vooral in de verdediging een taai te-

genstander.

Tot slot volgen hier de namen van '

de spelers die Zandvoort'75 in de

afgelopen maanden de ene overwin-

ning na de andere bezorgden: Joop
Paap, Bert Molenaar, Jan Swart, Ruut
Krijgsman, Arens Volkers, Hans Kreu-

ger, Luit Veenstra, Wim van Straten,

Piet Braamzeel, Ab Bol, Bert van Duin,

Gerard Nijkamp, Raymond Keuning,
Dirk Koper, Pim Kuijken en Joop
Koops.

Vorige week nam het bestuur van Zand-
voortmeeuwen het besluit de overeen-

komst met trainer-coach Nanai voor

het komende speelseizoen '76-'77 niet

te verlengen. De beslissing werd geno-

men na voorafgaand overleg met de
trainer van het eerste elftal.

Ondanks de dalende animo voor deel-

name aan turnwedstrijden mag de

sportvereniging 'Oefening Staalt Spie-

ren' zich in een blijvende belangstel-

ling van de zijde van de zandvoortse

bevolking verheugen. Vooral de inte-

resse van de jongste generatie voor

de vereniging is vrij groot. Dit konsta-

teerde OSS-voorzitter J.H.B. Brink in

zijn inleiding aan het begin van de in

hotel Keur gehouden algemene jaar-

vergadering 1976.

De goede sfeer en de uitstekende on-

derlinge verstandhouding in de ver-

eniging werden volgens de heer Brink

onderstreept door de bereidwilligheid

van de leden om assistentie te verle-

nen aan de leiders(sters) bij het geven

van de turn- en gymnastieklessen- Hij

was deze vrijwilligers(sters) hiervoor

zeer erkentelijk.

Na de behandeling van de jaarversla-

gen van penningmeester en sekreta-

resse, die zonder hoofdelijke stem-

ming werden aanvaard, huldigde voor-

zitter Brink de heer P. Bijl voor zijn

aktiviteiten voor OSS. Gedurende de

12 1/2 jaar dat de heer Bijl lid van de

vereniging is, heeft hij zich bijzonder

verdienstelijk gemaakt als penning-

meester en op het gebied van de le-

denadministratie van OSS. De heer

Bijl ontving de verenigingsspeld en

zijn echtgenote kreeg bloemen aan-

geboden.
Hierna werd het huishoudelijk gedeel-

te van de agenda in vlot tempo afge-

handeld. De periodiek aftredende

bestuursleden de dames CO. Rom-
kes-Wellensiek en J. v. Caspel-Olden-

broek, alsmede de heer G. v. Dijk,

werden bij akklematie herkozen. In

de techniese kommissie werden de

heren L. Klinkert en A. de Rooij op-

genomen, in de kaskommissie werden
mevrouw Keizer-Schreutelkamp en

de heren Bijl en Meijer benoemd.
Na een summiere toelichting werd
de voor dit jaar opgestelde begroting

ongewijzigd goedgekeurd. De verga-

dering aanvaardde een voorstel op-

nieuw over te gaan tot de instelling

van een jeugdbestuur. Binnenkort
zal de samenstelling van dit bestuur

zijn beslag krijgen.

Aan het slot van de bijeenkomst kwa-

men de tongen los over een groot aan-

tel praktiese zaken zoals de verbete-

ring van de turntoestellen, het stich-

ten van een kluphuis en het houden
van een zomerkamp. Sommige leden

drongen aan op een permanente athle-

tiekkursus en -training. Twaalf maan-
den sporten dus.

Al deze aken zullen door het bestuur

nader worden bekeken.

verjaardag
Voor de jaarlijkse viering van de ver-

jaardag van de landsvrouwe op 30 a-

pril heeft het Komité voorbereiding

koninginnedag het navolgende pro-

gramma vastgesteld. Er kunnen zich

nog wijzigingen voordoen, aldus een

woordvoerder van het komité, maar
die zullen tijdig onder de aandacht
van het publiek worden gebracht.

9.30 uur: Konsert op het Raadhuis-

plein door de muziekkorpsen
uit Amsterdam en Haarlem,

's morgens Poppenkastvoorstelling

voor de kleuters in gebouw 'De

Krocht', verzorgd door Thea-

tro Cabalze te Amsterdam.

1

10.00 uur: Opening door de burgemees-

ter, waarbij de vlag wordt gehe-

sen en het Wilhelmus gespeeld.

In aansluiting op deze plechtig-

heid vinden de opening van de
kermis en de markt plaats, ter-

wijl bovendien in de nabijheid

van de kermis de paardentram
van start gaat en aan ieder, die

op het Raadhuisplein aanwezig
is, een feestelijke oranjetrakta-

tie zal worden uitgereikt.

11.30 uur: Aanvang van de kinderspe-

len in Noord, waar tevens de se-

lektie-hardloopwedstrijden voor
leerlingen van de basisscholen

plaatsvinden.

KAPSALON IN KERKSTRAAT- GALERIJ

apr
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onversaagd strijden

voor goede zaak
Het Anti-circuir-komité gaat onver-

saagd voort alle legale mogelijkheden

te benutten een goede zaak tot een

goed en bevredigend einde te brengen:

de opheffing van de in de noorderdui-

nen gelegen auto- en motorracebaan,

sinds jaar en dag lawaaivijand no. 1

van Zandvoort en aanpalende gebie-

den.

Afgelopen vrijdag behandelde de Raad
van State het appèl van het komité
tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, waarbij

aan de eksploitant van het circuit, Ce-

nav, toestemming was gegeven duin-

terrein af te graven t.b.v. de aanleg

van de zgn. Panoramabocht.
Voor de uitvoering van de Panorama-
bocht was het noodzakelijk de dui-

nen ter plaatse aan de ene kant af te

graven om het duinzand aan de ande-

re zijde weer te gebruiken voor de
ophoging van het bochtentracé.
De voor deze ontgronding van het ter-

rein benodigde vergunning van het

provinciaal bestuur werd door het

kollege van GS in ijltempo verleend

in verband met de naderende Grand
Prix. De Panoramabocht moest dan
gereed zijn.

Waarom de aanslag op een fraai stuk

duinterrein moest worden gepleegd,

is nooit helemaal duidelijk geworden.
Bij de presentatie van het projekt

verklaarden de initiatiefnemers dat

de bocht het neusje van de zalm was
voor het raceminnend publiek. Het
gaf een Panorama van Mesdag-effekt

waardoor je alles van alle kanten kon
bekijken. Een ander lezing is dat de

bocht er om veiligheidsredenen moest
komen. De formule 1 coureurs von-

den het betreffende weggedeelte van
de baan te gevaarlijk en wilden er een
knik in om gas op de plank te kunnen
terugnemen.
Hoe het ook zij, meer vertier of meer
veiligheid, het Anti-circuit-komité was
van mening dat Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland nooit en te nim-
mer toestemming voor de ontgronding
van het duinterrein aan de Cenav had-

den mogen verlenen. Dit was, zoals de
raadsman van het komité, mr. Lange-

laar, aan de statenleden uitlegde, ge-

heel in strijd met het uit 1950 dateren-

de bestemmingsplan voor het gebied

waarbinnen het circuit is gelegen.

In het bestemmingsplan wordt het

circuittterrein omschreven als een duin-

park, waar de nadruk op de rekreatie

—inklusief autosport— viel. Dan kan
men, aldus mr. Langelaar, niet zo maar
een weg gaan aanleggen of, zoals in dit

geval, het tracé van een bestaande weg
drasties gaan wijzigen.

De heer De Wit, die Gedeputeerde Sta-

ten tijdens de zitting vertegenwoordig-
de, zag hier echter geen been in. Naar
zijn zienswijze liet de ruime omschrijving

van het bestemmingsplan een derge-

lijke ingreep zonder meer toe. Er wa-
ren geen problemen, zo betoogde Rij.

Problemen waren en zijn er genoeg,

was de teneur van de reaktie van

mr. Langelaar. Door de aanleg van de
Panoramabocht is het lawaai in de

Woonomgeving van de racebaan sterk

Anti-circuit-komité: aanleg van panoramabocht is in strijd

met bestemmingsplan voor.noorderduinen

toegenomen. Door de ophoging van de
baan en het afremmen en optrekken
van de bolides is er een kestra verzwa-

ring van de geluidsoverlast ontstaan.

De oude en tot de draad versleten stok-

paardjes, onlangs nog driftig bereden
door de haarlemse rechtbank, werden
weer van stal gehaald. Volgend de heer
De Wit waren de mensen, die na de in-

gebruikneming van het circuit in Zand-
voort-noord een huis of flat hadden
betrokken, 'op de hoogte geweest van
het bestaan van de racebaan'. Ze had-

den eventueel ongemak dus aan zich-

zelf te wijten. En volgens de raadsman
van de Cenav. mr. Van Leeuwen, was
het geraas van de racewagens de laatste

jaren eerder af dan toegenomen, 't Werd
gezegd op vrijdag 2 april j.l. maar de
1 april-folklore van daags tevoren klonk
er nog in door.

Tijdens de behandeling door de Raad
van State kwam de rol van de gemeen-
te Zandvoort in de omstreden ont-

grondingsprocedure niet aan de orde.

Een rol waarvoor de door het komité
geraadpleegde prof. mr. R. Crince Le

Roy bijzonder weinig waardering kan
opbrengen.

Naar de mening van deze wetenschaps-
man is niet de handelwijze van GS
maar die van het zandvoortse gemeen-
tebestuur te laken'als een schending
van een aantal voorschriften'. Hier was,

aldus de hoogleraar, een waardevol
stuk duinterrein in het geding waar-
bij niet kon worden voorbijgegaan aan
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De
gemeente Zandvoort had, gelet op de
belangrijkheid van de zaak, de versnel-

de procedure van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening kun-
nen hanteren. Maar zelfs dat heeft het
gemeentebestuur, stelt de hoogleraar,

nagelaten. Hierdoor werd het toezicht
van de provincie op het gemeentelijk
beleid tot een farce.

Prof. Crince Le Roy kan zich niet aan
de indruk onttrekken dat de zaken er

door de gemeente zijn doorgedrukt,
zonder acht te slaan op de voorschrif-

ten welke de positie van de belangheb-
bende burger garanderen. Naar zijn

oordeel was in deze kwestie 'van enige

zorgvuldigheid ten opzichte van de
burger bijzonder weinig te bespeuren'.

burgerlijke stand» belangrijke adressen

overleden: Jacob Molenaar, oud 73
jaar, gehuwd met U. Vorsteveld; Bas-

tiaan Augustijn van Turenhout, oud 81
jaar, gehuwd met M.E.L. Schulze.

ondertrouwd: Boudewijn Johannes
Maria Loogman en Grace Emmy Smith;
Karel Frederik Mellenbergh en Berendia

Ott; Frank van Egmond en Catharina

Philomena Josefa Vleeshouwers.

gehuwd: Bertus Paap en Ingrid Bol.

geboren buiten de gemeente: Ray-
mond, zv. J.C. v.d. Meij en M.J. Kemp;
Sandra Adriana, dv. J.W. Schraal en A.

A. Sterkman.

overleden buiten de gemeente: Ja-

cob Koning, oud 83 jaar, gehuwd ge-

weest met E.M. Hogenes; Johanna Ca-

tharina Böhne, oud 74 jaar, gehuwd
met B. van Randêraat; Krijntje Keur,

oud 91 jaar; Pietertje Kroon, oud 87
jaar.

RENAULT 6 TL
Een zakelijke auto voor
door de week Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde deui
Wegklapbare hoedeplank
en achterbank

Nieuw uiterlijk.

Volledige uitrusting

Benzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 13 2.

Technische gegevens:
1108 cc -47 DIN pk-
135 km/uur.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
22*62 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg4.

(023) 2422 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB -SKODA- POLSKI -

dealer - service. -

7938 Eerste zandvoortse stormschade

service.

2323 Autobedrijven Rinko, Ofanje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'
2135 Zandvoortse koerant

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

nieuws
kort&klëin

• Ds. P. van Hall uit de Zuid-holland-

se gemeente Zevenhuizen - Moerkapel-
le wordt de opvolger van de in okto-

ber 1974 vertrokken ds. J. de Waard
van de gereformeerde kerk aan de Ju-

lianaweg. Ds. Van Hall, die 32 jaar is

en na het beëindigen van zijn theolo-

giese studie in 1971 werd benoemd
als predikant van Zevenhuizen - Moer-
kapelle, heeft onlangs het door het
zandvoortse kerkbestuur op hem geda-

ne beroep aanvaard. De bevestiging

van ds Van Hall als voorganger van de
geref. kerk zal op zondag 15 augustus

a.s. plaats vinden.

• Wethouder I.M. Aukema van finan-

ciën, onderwijs en kulturele zaken is

verhinderd op maandag 12 april a.s.

zijn wekelijks spreekuur te houden.

• Morgenmiddag vindt op het hoofd-

veld van Zandvoortmeeuwen een voet-

balwedstrijd plaats tussen een team van
de zandvoortse politie en een ploeg

samengesteld uit radio- en tv mensen,
w.o. Frans Derksen, Uf Blokker en

Wim Jesse. De ontmoeting zal wor-
den geleid door arbiter Lou van Ra-

vens. De opbrengst van de entreegel-

den f 2,— voor volwassenen en f 1,—

voor kinderen tot 12 jaar, is bestemd
voor de sportorganisatie voor gehan-

dikapten.

• T.e.m. morgen organiseert Simavi

—de organisatie welke mediese hulp ver-

leent aan de bevolking van tropiese lan-

den— de jaarlijkse kollekte in de gemeen-
te. Bijdragen kunnen ook worden ge-

stort op postrekening 300100 t.n.v.

Simavi Haarlem.

o Voor junio-zwemmers(sters), die in

het bezit zijn van het zwemdiploma A,

organiseert het zwembad 'De Duinpan'

op dinsdag 13 april a.s. een zwemproef.
Zij die de zwemproef, bestaande uit een

aantal onderdelen, met goed gevolg afleg-

gen ontvangen een medalje. Adspiranten

deelnemers(sters) kunnen zich t.e.m.

morgen, zaterdag 10 april, voor de vaar-

digheidstest in het zwembad laten in-

schrijven. Zij ontvangen tevens alle

gewenste inlichtingen.

• De jaarlijkse presentatie van de

werkstukken van de leden van Foto-

kring Zandvoort wordt, eveneens tra-

ditiegetrouw, gehouden in het paas-

weekeind. Vanaf goede vrijdag t.e.m.

tweede paasdag kan het publiek de

passalon van de kring bezoeken vanaf

1 1 tot 18 uur in het Gemeenschaps-
huis.

• Het paasvoetbaltoernooi voor elf-

tallen van de zandvoortse basischo-

len is vastgesteld op woensdag 21 -

voorronden— en vrijdag 23 april —
finale— op de sportvelden van Zand-
voortmeeuwen aan de Van Lennep-
weg. Direkt na afloop van de titel-

strijd zal de prijsuitreiking plaats

vinden in het klupgebouw.

geefom
ANGOLA

GIRO-

26655
MONDlANi SIICMTIM,

ANGOLA COMIIE' -...

-. ADAM '.•-

• Overmorgen, zondag 11 april, geeft

de Zandvoortse Operette Vereniging in

de haarlemse stadsschouwburg een uit-

voering van Emmerich Kalman's
operette 'Die Csardasfürstin'. De or-

chestrale begeleiding wordt verzorgd

door het Amsterdams Promenade Or-

kest. De choreografie en balletten zijn

van Gemma de Boer. De algehele lei-

ding is in handen van Peter Pels.

Aanvangstijd 19.45 uur.

eanduoürtee haersnr

GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z'n geld RENAULT

ABONNEMENT

BELLEN
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foto's

Frans

van Loon

*&-- familieberichten familieberichten;

voor een drama in drie bedrijven opgedragen aan het raadslid Maarten Weber die in de jongste raadsverga-
dering opmerkte dat in de Noordbuurt geen enkel goed huis meer staat, behalve dan da nieuwbouw.

Ie BEDRIJF: een uit het begin van deze eeuw daterend woonhuis op de hoek van de Swaluëstraat en de
Pakveldstraat. Soliede gebouwd en nog in goede staat van bewoning. Vijf kamers voor een betaalbare
huur. De bewoner poseert voor een plaatje.

2e BEDRIJF: De heer Weber krijgt zijn gelijk. Er staat geen goed woonhuis meer. Het wordt onder de slo-
pershamer vermorzeld om plaats te kunnen maken voor peperdure nieuwbouw. Niet te betalen voor de
oorspronkelijke bewoners van de buurt.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, moedig ge-

dragen lijden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

JOHANNA CORNELIA VAN DER VEEN - BUIS
echtgenote van Christoffer Jan van der Veen

op de leeftijd van 74 jaar.

Zandvoort Chr. J. van der Veen

Diemen: Chr. J. van der Veen
A.G.C.A. van der Veen-Textor

Amsterdam: J. van der Veen
E. van der Veen-Marinus

Th. C. van der Veen
H.F. van der Veen-Dijkman

C. Chr. Smit-van der Veen
W.C. Smit

en kleinkinderen

Za ndvoort, 7 april 1976
Fazantenstraat 9

De crematie zal plaats vinden op maandag 12 april a.s. 's middags om
1.30 uur in het crematorium te Driehuis-Velsen.

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van „Onderling Hulpbetoon",
Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoekuren: donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 4.00 - 5.00 uur,

donderdag- en vrijdagavond van 7.00 - 7.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangst-

kamer van de begraafplaats Westerveld.

Vertrek vanaf Fazantenstraat 9 om 12.45 uur.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van
de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d maand,
van 17.30 tot 18.30 uur..

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.00u
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g,. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies m geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u avond— 07 .00 u. m.
Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00u

Op 7 april is overleden onze vader en
overgrootvader

H. KOOIJ

op 86-jarige leeftijd.

De crematie zal plaats hebben op 12
- 4 - '76.

Zandvoort, 1976.

Openings-

tijden „De
Duinpan "

ZANDVOORT — De openingstijden van
sportfondsenbad 'De Duinpan' zien er i t

en met 15 mei als volgt uit:

Zondag: 10.00—13 00
Maandag. 8.00—10 00; 1130—13.45; 18 00
—20.15.
Dinsdag: 12 00—13 30; 18 00—19 45; 19.45

—20 45 dames v.a 18 jaar.

Woensdag: 8 00—10.00, 10 00—11.00 da-
mes; 1100—12 15; 14 00—17 45: 18 00—
19.45.

Donderdag: 13 00—16 00.

Vrijdag: 13.00—17 45.

Zaterdag- 9 00—12 30. 13 30—17.00.

rabobartk
grote krocht 34

telefoon 6941

NED. HERVORMDE KERK
zondag 11 april 1976:
10.30 uur: Ds. Mataheru.
10.30 uur: Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 april 1976:
10.00 uur: Ds. J. Hartkamp te Hillego

19.00 uur: - Idem

PROTESTANTENBOND
zondag 11 april 1976:
10.30 uur: Hr. G. Vlutters, Uithoorn

na afloop jongeren gesprel»

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur - misviering,

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis -Ingang Willem-
straat. Zondagmorgen 9.30- 1i .30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pniël. Zuiderstraat.

3e BEDRIJF: De nieuwbouw verschijnt ten tonele en laat zich bekijken. Woorden schieten hier tekort.

Het Genootschap 'Oud Zandvoort' kan zich gaan opmaken voor het plaatsen van een volgend gedenkte-
ken. Dit keer op het graf van de Noordbuurt.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

weekenddienst artsenpraktijk Bouman-
Mol:

zaterdag 10 en zondag 11 april 1976.
Dr. B. Bouman, Koninginneweg 34a,
Zandvoort, tel. 56 00

ZUSTERDIENST:
zaterdag 1Q en zondag 11 april 1976:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.

2382.

APOTHEKERSDIENST
zaterdag 10 april tot 13.00 uur:

Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
Vanaf zaterdag 13.00 uur tot maandag
8.00 uur: Apotheek 'T Gilde Huis, Ko-
ninginneweg 3, Haarlem, Tel. 023 -

3153 58.

Avond- en nachtdienst de rest van de
week: Zandvoortse Apotheek, Raad-
huisplein, Tel. 31 85.
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TE KOOP aangeboden: 2
nieuwe judopakken mt. 40
/42 en 48/50. Tel. 21 79.

TE KOOP aangeb.: 2 of

meer i.g.st. zijnde met. le-

dikanten met matrassen en
event. kussens en dekens.

Patrijzenstr. 1a, tel. 35 95.

Gevraagd voor de mnd. ju-

ni, juli en augustus of een

gedeelte daarvan een vrij

huis of flat voor 5 pers.

tel. 020 -73 99 02.

Strandpaviljoen 8
"TREFPUNT"

vraagt: serveerster,

afwashulp
toiletjuffrouw.

Tel. 64 06.

Gevraagd voor direkt

jonge vrouw

of

meisje

voor avondbediening, van-

af 18.00 tot plm. 20.00 uur.

(ook tijdelijk) Hotel T. Fa-

ber jr. Poststraat 9, tel. 3588

TE KOOP aangeb.: 2 stel

2 pers. matrassen als nieuw
f 25- p.st.; Philips TV f

75,—; buitenboord motor
'Suzuki' 1 jr. oud f600,-.
Zeestr. 37, tel. 4590.

Toiletjuffrouw gevraagd

Strandpaviljoen 2 A, tel.

44 90 of 5297.

Aangeb. 2 Sparta bromf.
f 30,— p.st. Gympak m 152
oranje/bruin f 15,—. Z.V.M.
tenue nieuw gr. mt. f 15,—
Tel. 3990 Na 6 uur.

VERZORGING van mijn
hond 'Wiki' gevraagd voor
avond en nacht. Onkosten
worden vergoed. E. Keur,

Koningstraat 71.

TIMMERWERK
METSELWERK
VOEGWERK
TEGELWERK
BETON- enSTUKADOORS
WERK
WIT en BEHANGWERK
tevens

DAK en STORMSCHADE
e.a. ónderhouds- en reparatie-

werkzaamheden- Ook hele ver-

bouwingen. Lage Prijzen.

Bel voor een geheel vrijblijvende

prijsopgaaf aannemersbedrijf

BLOKDIJK in samenwerking
met aannemersbedrijf RODIJ
Tel: 02507-7938

BEL voor glas of dakscha-

des

Eerste Zandvoortse

Stormschade service

reparaties binnen 24 uur.

Alarmnr. 02507-7938.

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80
grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f 1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,

grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.
alles franko thuisgebracht

Oude Kruisweg 164
Cruquius

Telefoon 023 -28 56 15

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:

STUKADOORS-
METSEL
TIMMER-
TEGEL-
VOEG-

* BETON-
* RIOLERESfG-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SBER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
vrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, Ie klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82. tel. (023I

316092 Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-.5117

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 61 85
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth- Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

't-(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

VERSTEEGE
$$• ttoeebueletbebrijC

©alttótraat ie • Zanbbooct

tKtlcfoon 02507-4499

KOMTU EENS KIJKEN

in ons ruilwinkeltje voor
kinderkleertjes

"OTenSIEN"

Fahrenheitstraat 15, achter-

om, tel. 02507 - 52 60.

Inkoop en verkoop,
dinsdagavond inkoop van
8.00 - 9.30 uur en verkoop
donderdag van 2.00 - 5.00 u.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

HET ENIGE ADRES
waar u origineel gebrand-
schilderde raampjes, en me-
daillons krijgt. 100 °/o hand-
werk.

.

Atelier VALK, W. Drayerstr.

5, Zandvoort.
.- , f—
Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
liandelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort

• Telefoon 27 93

Biohorma

Bekijk de nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw
kamer, slaapk' mer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

Wetenswaardigheden

over een natuurlijke levenswijze met . .

.

A. Vogel 's SANTASAPINA, de krachtbron bij grillig voorjaarsweer

Denneknoppen

Als in de lente de denneknoppen zich ontvouwen
in hun 1'chte groen, verbaast zich nauwelijks
iemand erover dat ze ons door middel van hun
heilzame bestanddelen van dienst kunnen zijn.

Toch is geen enkel deel van een plant zo rijk

aan minerale stoffen als juist deze knoppen.
Reeds m de herfst, als de knoppen worden ge-

vormd, slaat de plant hierin waardevolle krach-
ten op, met het doel ze opgewassen te doen zijn

tegen het vervullen van hun taak voor het

komende j'aar groei en vruchtvorming mogelijk
te maken. De knoppen zijn opslagplaatsen van
geconcentreerde kracht en dit is de reden waar-
om tal van in het wild levende dieren, vooral
de vogels, de door hun leven noodzakelijke
stoffen uit de knoppen plegen te halen

Het is een bekend feit dat het reeds in oude
tijden gebruikelijk was uit de lichtgroene voor-
laarsknoppen van de den een siroop te bereiden
Deze viel niet alleen bij kinderen, maar ook bij

volwassenen zeer m de Mnaak. Met succes paste
men de siroop toe bij verkoudheid en hoest,
alsook voor een het bloed reinigende voorjaars-
kuur Dat denneknoppen zeer veel vitamine C
bevatten, wist men toen evenwel nog niet. Voor
het bereiden van de siroop gebruikte men in die
tijd bruine kandijsuiker en ter verfijning van de
kruidige smaak voegde men nog wat honing toe.

Oud, verbeterd recept

Een oud recept, dat door moderne produktie-
methoden aanzienlijk werd verbeterd, levert

tegenwoordig de hoog gewaardeerde denneknoD-
pensiroop Santasapina op Kinderen vinden ze
zo lekker dat ze er ook dan nog naar "ragen,
als ze er niet l?nger dringend behoefte aan
hebben. Maar ook buiten die tijd is het goed
de siroop te gebruiken, want er gaat een voor-
behoedende werking van uit

Ter bereiding van Santasapina worden de verse,

rauwe knoppen verwerkt van de witte, de
rode, de bergden en de lariks Een bijzonder
procédé maakt de toevoeging van perssap uit

de verse, rauwe knoppen mogelijk Hierdoor
krijgt Santasapina zijn fijne natuurlijke smaak,
die de siroop zo geliefd maakt Het gebruik van
natuurlijke vruchtensuiker en honing geeft

voorts een aanmerkelijke waardevermeerdering
Santasapina wordt door bekende biologisch ge-
oriënteerde artsen betiteld als de beste denne-
knoppensiroop
Thuis bezorgt Santasapina de kinderen veel

plezier en het bespaart de ouders veel zorg
daar het de behoefte van de kleine lekkerbekken
aan zoetigheid bevredigt en hun bovendien
kracht schenkt
Bij slecht weer, waaraan het voorjaar steeds zo
rijk is, zorgt Santasapina er met zijn voortreffe-

lijke eigenschappen voor dat deze periode van
grillig weer wordt overbrugd

Reform Moere
Verkrijgbaar bij

Speciaaldrogisterij

Haltestraat 8 Zandvoort Telefoon 6123



hliksemaanbieding:

stereo radio combi

Philips 22RH 953 radio met FM LG, MG en
KG.Semi dutomatische platenspeler met
het beroemde MD-element (22GP400) en
stereo cassetterecorder geschikt voor ferro

en chroomdioxide cassettes Voorzien van
vele extra's zoals ruisonderdrukkmg, aan-
sluiting voor recorder, microfoon en hoofd-
telefoon Kompleet met 2 luidsprekerboxen
(22RH443) elk met twee luidsprekers

Kost normaal f 1695.

jyilkes prijs]

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlcm (023) 31 II 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Kurz- en Metawa tin:

schaap
haltestraat 10 -telefoon 2005

de kolkbar
een stukje gezelligheid
in het hartje

van zandvoort - noord.

Openingstijden van 16.30 tot 3.00 uur
's nachts.

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

CHINEES INDISCH RESTAURANT
UN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis _

j.bluijs

_ tel: 208O|
met het weekeind-bloemetje dat haltestraat

fluisterend van schoonheid vertelt. 85

Luister mee dij oioemenhuis

velxrae$

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 — Tel. '023 - 33 1975

Udeift

Teï.

2638

. ^ BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

IkJNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Er zijn tafelwijnen en 'praat'wijnen.

cwatzyn

WMtxvijnetu?
dat zijn wijnen die horen bij een
gezellige avond, feestje, Dij een goed
gesprek of een avondje T.V.
Wijnen die U bevallen,

zowel in smaak als in prijs.

R
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zwitsers dansen

ingetogen

De belangstelling voor de door de Fol-

klorevereniging 'De Wurf' op zaterdag

j.l. georganiseerde internationale volks-

dansavond viel beslist niet tegen. On-
danks het songfestival was de zaal van
'De Krocht' vrij aardig bezet en de
aanwezigen, onder wie Zwitserse gas-

ten en de komplete bemanning van
de reddingboot, hebben zich kostelijk

geamuseerd.

Zoals wij uit het welkomstwoord van

de voorzitter van De Wurf, de heer
Steen, begrepen, is deze hele kulture-

le uitwisseling voortgekomen uit het

simpele feit dat Marijke Drayer, een

kleindochter van mevrouw Drayer-

van der Veld, en vroeger lid van de

dansgroep van De Wurf, in Zwitser-

land woont en nu als Frau Oberli-

Drayer deel uit maakt van de Zwit-

serse volksdansgroep 'Lyss und Umge-
bung'. Met man en"kinderen plus de
hele groep kwam ze naar Zandvoort
en het resultaat was een plezierig op-

treden in haar geboorteplaats.

mevrouw Kraan-Meeth

De zaal was aangekleed met visnetten,

op het toneel stonden manden met
een weelde aan voorjaarsbloemen, er

hingen vlaggen en de Zwitserse gasten

mochten zich als eersten met zang en

dans presenteren, hetgeen ze naar ons

idee een beetje aarzelend en afwach-

tend deden. Na de pauze kwamen ze

eigenlijk pas op dreef, waarschijnlijk

geïnspireerd door het werkelijk kos-

telijk optreden van de zandvoorters.

Het was de speaker van de dansgroep

De Wurf, Bob Gansner, die er de stem-

ming in bracht, zich als een goede pro-

motor voor Zandvoort ontpopte, met
name voor vis en bloemen, en niet

verzuimde in het sukses van de dan-

sers mevrouw Puts, die de dansen had
ingestudeerd, en de harmonikaspeler,

de heer Lever, 'onze Engel', te be-

trekken. De dansgroep had een paar

nieuwe dansen in studie genomen,
o.a. een zeeuwse dans op de melodie
van 'rijden, rijden in een wagentje'

dat door de zaal enthousiast werd
meegezongen, maar het allerleukste

moment was toch wel het slot van
,de dans 'Als hier een pot met bonen
staat', toen een paar kleine meisjes

in Zandvoorts kostuum het toneel

op werden getild, waar ze dapper
gingen meedansen en met miniscule

wijsvingetjes 'de pot met bonen' aan-

wezen.

Zoals gezegd begon het voor de Zwit-

serse groep pas na de pauze, en toen
viel er toch wel veel te genieten, hoe-

wel het a capella zingen ons, maar dat

is natuurlijk persoonlijk, maar matig

kon bekoren. De dansen kwamen
spontaner over dan in het begin, maar
nergens bereikten ze dat uitbundige

dat de dansen van de 'thuisklup' ken-

merkte. Misschien speelt de volksaard

hier een rol en dat maakt zo'n uit-

wisseling eigenlijk alleen nog maar in-

teressanter. Een bijzondere vermelding
verdient de muzikale begeleiding van

vader en zoon Marti.

De leider van de groep, Heinz Brull-

hardt, gaf een uitleg over de verschil-

lende klederdrachten en de bijbeho-

rende zilveren versierselen, waaruit

wij begrepen dat in de zondagse
dracht veel kant is verwerkt, dat er

een grote verscheidenheid is in de
zijden schorten en dat alleen in het

kanton Bern al 48 klederdrachten
zijn. Maar verder moeten we eerlijk

bekennen dat ons door de moeilijk

te volgen Zwitserse streektaal veel

is ontgaan. Heel veel sukses oogstte

een jodelend duo en het feit dat de
manlijke partner de echtgenoot is

foto J.A.Meij

van Marijke Drayer gaf er natuurlijk

nog een ekstra tintje aan.

Aan het slot van de avond werden er

hartelijke woorden gesproken door
de leider van 'lyss uns Umgebung' die

als aandenken een pop in de kleder-

dracht van het betreffende kanton
schonk, en door Wurf-voorzitter

Steen die alle Zwitserse deelnemers
door de jongere generatie een te-

geltje van Zandvoort liet overhandi-

gen. Maar dat tegeltje is beslist niet

de enige herinnering die de gasten

mee naar Lyss nemen : onder leiding

van de sekretaris-penningmeester van

de plaatselijke kommissie van de K.N.

Z.H.R.M., de heer Van Elteren, brach-

ten ze een bezoek aan het botenhuis

aan de Thorbeckestraat en waren ze

getuige van een proefvaart van de
reddingboot. Verder bezocht het ge-

zelschap de Keukenhof, Aalsmeer,
Schiphol en terug in Zandvoort het

Dolfirama, waarna mevrouw Emmy
Roozen-Paap de gasten op een vis-

maaltijd onthaalde. En over uitwisse-

ling gesproken : de zandvoortse pop
werd gewonnen door een Zwitserse

dame en gaat dus naar Lyss !
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Dit weekeind en het weekeind daarop is

de ekspositie van tekeningen, akwarellen en
schilderijen van Jan Sijpestijn

in het antikwariaat 'De papieren waereld'
aan Kanaalweg 2 *

- zijstraat van de Haltestraat —
nog te bezichtigen.

Inmiddels zijn de eerder aangekondigde
kleurenreprodukties van het schilderij

'Zwijgend toezien' gereed gekomen.
De in totaal vijftig genummerde en door
Jan Sijpestijn gesigneerde eksemplaren
zijn tijdens de openingsuren van de
tentoonstelling voor f. 30,- verkrijgbaar.

Hiernaast een fragment van
'Zwijgend toezien'.

INENTING TEGEN
HONDSDOLHEID

• De Hoofdinspekteur van politie

maakt bekend, dat met ingang van 1

mei 1976, elke hond, ouder dan vijf

maanden, die buitenshuis wordt mee-
genomen, tegen hondsdolheid moet
zijn ingeënt.

De eigenaar of verzorger moet de inen-

ting kunnen aantonen, door een ent-

penning die aan de halsband van de
hond is bevestigd en tevens door een

geldig entingbewijs rabiès. De penning
en het entingsbewijs worden verstrekt

door de dierenarts bij de enting.

In het bewijs moet worden vermeld:

1. de datum van inenting, het type vam
het gebruikte vaccin, de naam van de
fabrikant en het fabricagenummer;

2. het signalement van het betrokken
dier, zoals leeftijd, het geslacht, het
ras, de kleur, soort beharing en de
aftekeningen, alsmede de roepnaam
van het dier;

3. de naam en het adres van de eige-

naar van het betrokken dier;

4. het nummer dat in de penning is

geslagen.

Uit het bewijs moet voorts blijken dat

de inenting ten hoogste twee jaar vóór
de datum, waarop de hond zich buiten
een bij een woning behorend erf of

een niet openbaar voer- of vaartuig

bevindt, heeft plaatsgevonden.

lions toernooi

foto Anja van Loon

Afgelopen zondag heeft de zandvoortse basketballvereniging 'The Lions' voor
het eerst een groots opgezet jeugdbasketballtoernooi georganiseerd in de Pelli-

kaan-sporthal.

Voor deelname waren een aantal welpen- en adspirantenteams uit de omgeving
uitgenodigd, terwijl ook teams uit Amsterdam en Alkmaar acte-de-présence ga-

ven. Om 9 uur precies werd het eerste fluitsignaal gegeven, waarna de welpen
en adspiranten zich vol enthousiasme in de strijd om de bekers en vaantjes

storten. In totaal werden door de 28 deelnemende teams 42 wedstrijden van
een half uur gespeeld.

Dankzij de uitstekende organisatie van de heren P. Paap en C. Korver, de be-

heerder van de sporthal, alsmede de medewerking van een groot aantal leden

van de Lions, kon het toernooi vlot en in gezellige sfeer worden afgewerkt.

Nadat de laatste wedstrijd gespeeld was konden om half acht de prijzen aan
de volgende poulewinnaars uitgereikt worden: meisjes welpen A : S.D.O. A;
jongens welpen A: Komby A; jongens welpen B: Hoofddorp A; jongens adspi-

ranten A: S.D.O. A; jongens adspiranten B: H.C.K. A; jongens adspiranten C:

S.D.O. C en jongens adspiranten D: Springflood A.

Op zondag 25 april organiseert 'The Lions' een dergelijk toernooi voor junio-

renteams.



Wij zoeken op korte termijn twee

VERKOPERS/STERS

die onze kiosk op het station te ZANDVOORT willen
runnen tijdens het hoogseizoen van april tot septem-
ber.

De winkel is zeven dagen per week open van 9 uur 's

morgens tot 6 uur 's avonds.
U werkt wisselend 3 1/2 dag per week, bijv. van woens-
dagmiddag t/m zaterdag öf van zondag t/m woensdag-
morgen.

Als minimum leeftijd stellen wij 18 jaar, maar als u 65
jaar of ouder bent, dan bent u ook van harte welkom.
Wij bieden u een goed salaris.

Hebt u belangstelling ?

Neem dan kontakt op met onze afdeling Personeelsza-
ken.

Ons adres is:

A K O B.V.
Oostelijke Handelskade 1

1

Amsterdam
Telefoon 020 -25 21 45

Goednieuwsvoor
automobilistenin

Zandvoort

SKODA®
meerauto
voormindergeld.

v.a.f7598.-

GaragebedrijfFlintcrmanBVJ
Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.

eassgjiiüsp

.f999fc

/
U denkt aan kontaktlenzen?

Laat u dan eer^t vrijblijvend informeren over de voor- en
nadelen van de verschillende typen kontaktlenzen.
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Aanpassing door een gediplomeerd kontaktlensspeciaïist.

BMLCENTRUM
DOORDUIN ooo

Grote Krocht 29, Zandvoort, telefoon 6957.

'n Perfekte
pantalon
naar uw

idee... {i^,

MENS 5

MOUt

...hangt in onze nieuwe kollekbie.
Dit seizoen zit de pantalon soepel en makkelijk. Stijlvolle donkere.

of vrolijke lichte tinten.

Als u heel modieus wilt zijn: sportieve, brede lussen, fantasie-riemen en soms
opvallende stiksels. Keus genoeg dus.

Een man met smaak, kiest z'n mode in onze Speciaalzaak.

e.de boer
kerkstraat 20 — telefoon 31 36

GEVRAAGD: KAMER-WERK-MEISJE
en

WERKSTER

v.daHOTEL
BREDERODESTRAAT 44

10
Telefoon 48 02

c<s~

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE ƒ

kurk textiel *

Grote Krocht 30-32 -Tel: (02507) 6975

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

at>

3S>

£>

UITNODIGING

Wij stellen Ugaarne in kennis van de
heropening van

Café - Restaurant

„ZONNEHOEK"

op woensdag 14 april 19 76.

Wij hebben ons vast voorgenomen
onze clientèle op ouderwetse ma-
nier service te geven.

Receptie op woensdag 14 april van
17.00 -21.00 uur.

H. Bijsterveld - H. Bijsterveld-Bluijs

Bloemendaal, Kop Zeeweg 14,

post Zandvoort.

4

<8

iche
Restaurant open vanaf

r 10 uur.

'ƒ. Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

3-a. i£^.. ZDalledux & ^,n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

- voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

3Z 6>J?3<77- 4ó-'32/£2<?<?

De
Steenhouwer

ka

Toekomstig adres voor Kantoor3 Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

•ü^_________ Opening medio APRIL 1976,_^^—•«•i
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vvd kontra weth. aukema
na vraaggesprek
'Wethouder Aukema van financiën

heeft, kennelijk geinspireerd door zijn

grote voorman Den Uyl, met zijn be-

nen op tafel zijn visie gegeven óp het

uit het financiële slop halen van de
gemeente door het heffen van toeris-

tenbelasting.

Dit schrijft de raadsfraktie van de vvd

in een brief aan:het dagelijks bestuur

van de gemeente naar aanleiding van

een in het Haarlems Dagblad gepublk
ceerd vraaggesprek met de wethouder
over de invoering van de toeristenbe-

lasting in Zandvoort. Onder het schrij-

ven staan de namen van de raadsle-

den van de vvd, uitgezonderd die van

wethouder Attema.

'In het vraaggesprek wordt niet alleen

gesuggereerd dat de toeristenbelasting

nog deze zomer zal worden ingevoerd,

maar onze fraktie mocht tot zijn niet

geringe verbazing uit de krant verne-

men, dat het kollege inzake deze hef-

fing al een beslissing heeft genomen,'
aldus de vvd. En het gaat de vvd 'nu

net even te ver' dat deze kwestie in

de openbaarheid is gebracht zonder
dat er nog konkrete voorstellen zijn

ingediend bij de kommissies van ad-

vies en bijstand en de gemeenteraad.
De vvd herinnert er aan dat de partij

bij de algemene beschouwingen heeft

aangekondigd niet eerder dan na ont-

vangst van een pré-advies over de toe-

rsitenbelasting te willen praten. De
vvd huldigt bovendien het standpunt,
dat indien er geen mogelijkheid wordt
gevonden om een ieder die daarvoor
in aanmerking komt te belasten, er

geen rechtsgrond voor deze belasting-

heffing aanwezig is. Volgens de libera-

len staat het overigens nog lang niet

vast dat er voor de invoering van toe-

rsitenbelasting een meerderheid in de
raad gevonden kan worden.
De vvd noemt het onjuist om alle wel-

zijnsvoorzieningen in ons dorp geheel

ten laste te laten komen van de rekre-

atiebegroting. Behalve de toerist pro-

fiteert iedere inwoner van Zandvoort
van deze voorzieningen, aldus de par-

tij. Verder acht de fraktie het onjuist,

nu genoemde begroting onevenredig
zwaar wordt belast door het tekort

van het zwembad, dit tekort te laten

dekken door een willekeurige groep

toeristen ekstra zwaar aan te pakken.
De vvd vindt het ook onbillijk om de

grootste groep van 'Zandvoortgebrui-

kers', de dagtoeristen, de lusten te

gunnen van de lasten 'die het kollege

wil laden op de schouders van de klei-

nere groep verblijfstoeristen'.

De vvd zegt te betreuren dat de uitla-

tingen van wethouder Aukema op de-

ze wijze in de publiciteit zijn gekomen.

lede Murk Aukema als het zwarte schaap van de vvd..

Vooral omdat de mogelijkheden die de
wethouder heeft genoemd dermate
vaag en eenzijdig gericht zijn op'het uit-

buiten van de bonafide ondernemers'
zodat er, volgens de vvd, kennelijk

nog geen sprake is van een weloverwo-
gen voorstel van b en w .

kei beleidsnivo een beslissing genomen
over de invoering van de toeristenhef-

fing. De volksvertegenwoordiging is

volkomen vrij het ja-woord te geven
of nee te zeggen na in openbare dis-

kussies het voor en tegen van het ta-

rief te hebben afgewogen. Tenzij

men die vrijheid van handelen prijs-

geeft 'door zich vooraf met handen
en voeten te laten binden. En dat doet
de vvd door de met 'uitbuiting be-

dreigde bonafide ondernemers'. Wie
dat dan ook mogen zijn. Of moeten
we hier niet in meervoud spreken?

Er is dus nog niets gebeurd, zoals de
vvd zelf kon.nateert. Het kollege van
b en w heeft inzake de invoering van
de toeristenbelasting nog geen ad-

vies ingewonnen bij de raadskommis-
sies varr bijstand, nog geen pré-advies

uitgebracht en nog geen konkreet
voorstel bij de gemeenteraad inge-

diend. Er is derhalve nog op geen en-

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
MONOlANi SllCHTlNC.

ANGOLA CUMHË..
- - - 'AOAM

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

DINSDAG GEEN KOERANT

In verband met tweede paasdag op maandag 19 april

a.s. verschijnt de Zandvoortse Koerant volgende week alleen

op vrijdag 23 april;

riMÉM^S
körïifelêipi

• J.l. zondag werden uit een flatwo-

ning aan de Trompstraat een kollek-

tie gouden sierraden.alsmede een aan-
tal andere waardevolle voorwerpen
ontvreemd. De toegang tot de woning
werd geforceerd door het openbreken
van de keukendeur.

• Zatermiddag moest de brandweer
in aktie komen voor het bedwingen
van een duinbr^ndje ten oosten van

de camping 'De Duinrand'. Ongeveer
500 m^ duinbegroeiing ging verloren

voor de brandweer het vuur meester

werd.

• Bij een begin deze week door de po-

litie gehouden verkeerskontrole wer-

den 132 auto's aan een inspektie on-

derworpen. Enkele bestuurders kre-

gen een rijverbod opgelegd omdat hun
auto's in ondeugelijke staat verkeerden.

• In verband met het samenvallen van

meerdere aktiviteiten t.b.v. gehandikap-

ten en langdurig zieken in de gemeente
is de jaarlijkse omstreek de paasdagen

door de lokale raad van kerken geor-

ganiseerde ontmoetingsdag, uitgesteld

tot het komend najaar. Datum en tijd-

stip zullen nog nader worden bekend-

gemaakt.

• Zondagavond gaf de zandvoortse
Operettevereniging in de haarlemse
stadsschouwburg een uitvoering van
'Die Czardasfürstin' van Emmerich
Kalman. Ook voor deze uitvoering

waren de zandvoortse liefhebbers

van dit genre weer in grote getale

naar Haarlem gekomen. In onze eerst-

volgende editie schrijft onze mede-
werkster over haar indrukken van de
opvoering.

• Dinsdagavond 11 mei a.s. geeft het

Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort

in het gebouw van de hervormde kerk

een uitvoering van het oratorium 'E-

lias' van Felix Mendelssohn. Solistiese

medewerking verlenen Mary Stevenga

(sopraan), Annemarie Olders (alt). Rog
Sturkenboo (tenor) en Jan Hulsebos

(bas). De orchestrale begeleiding wordt
verzorgd door leden van het Noord Hol-

lands Philharmonies Orkest. De algehele

uitvoering van de uitvoering staat onder
de direktie van Piet Halsema.

• De toneelverengiing 'Wim Hildering'

sluit het winterseizoen '75-'76 af met
de opvoering van de komedie 'Nacht
in hotel Regina' op zondag 25 april a.s.

in het verenigingsgebouw 'De Krocht'.

De voorstelling begint om 20. 15 uur;

Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij par-

fumerie Hildering, Kerkstraat 23 en
aan de zaal op de avond van de uitvoe-

ring.

• Een jongensteam van de sportver-

eniging OSS neemt zaterdag 24 april

a.s. deel aan turnwedstrijden —kast-

en lange matspringen— voor het kam-
pioenschap voor Noordholland in Eg-

mond aan Zee.

• Op dinsdag 20 april a.s. gaat in het

wijkcentrum 'tStekkie' aan cie Fahren-

heitstraat in nieuw-noord een kursus

tekenlessen van start waaraan personen

van 16 jaar en ouder kunnen deelnemen.

De lessen worden gegeven door me-
vrouw Homoet. Nadere inlichtingen

worden verstrekt bij het adres Fahren-

heitstraat31,tel. 53 35.

|| burgerlijke stand

geboren: Niels Pieter, zv. P.A. Castien

en M.l. Stuijfzand.

overleden: Klaas van der Horst, oud
72 jaar, gehuwd geweest met M.H. Schet-

zer; Johanna Cornelia Buis, oud 74 jr.

gehuwd met C.J. van der Veen; Catha-

rina Margaretha Bijl, oud 74 jaar, ge-

huwd met T. Heijdenrijk.

ondertrouwd: Jaap Berkenbosch en
Anna Francisca Collard; Rudolf van
Duijn en Tjaltje Koopman; Dirk Berk-

hout en Johanna Bernarda Keur; Mari-

nus Visser en Andrea Louise Keur; Ja-

cob Draijer en Diaz Raquel Martinez;

Bernardus van Kampen en Jeanette Eg-

berdina Maria Visser.

geboren buiten de gemeente: Yuri

Leonid, zv. J. van der Oord en W.M. de

Haan; Arjan, zv. T. Donker en E.L.M,

van der Wolde; Rogier Jan, zv. J. A-
kooij en Marion de Boer.

overleden buiten de gemeente: Hen-
dricus Kooij , oud 86 jaar; Elisabeth de
Gijsel, oud 85 jaar, gehuwd geweest

met G. van Woudenberg; Margritha van
der Horst, oud 60 jaar; Gerard Terol,

oud 72 jaar, gehuwd met J.P.A. Vos.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk-Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023) 2422 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB -SKODA- POLSKI -

dealer - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade

service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'
2135 Zandvoortse koerant

de BoekenrcxxteBMW-300 serie:toppunt van verfijnde tjéehnjék.
haarlem: gedempte oude gracht 66 / heemstede: zandvoortselaan 158 /te^l. (023) 249141*
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demasqué
der ontwer
opgedragen aan Jan Termes die alle stedebouwkundigen
het dorp wil uitjagen

familieberichten familieberichten

i1 *

- Bij de uitvoering van de sanering van

de Noordbuurt wordt ons, ingezetenen

van Zandvoort, steeds voorgehouden,
ja ingeprent, dat de in vroeger jaren in

het wild gegroeide straten, stegen en

woonhuizen moeten verdwijnen om
plaats te maken voor een geordend en
overzichtelijk stratenplan dat voldoet
aan de huidige woon- en verkeerseisen.

De smalle straatjes, sloppen en andere
merkwaardige kronkels, zo leren de
plannenmakers, stammen nog uit een
periode dat men geen weet had van
de zegeningen van verantwoord bou-
wen en wonen met veel licht, lucht en
ruimte. De voormalige Noordbuurtbe-
woners rotzooiden maar wat aan en
hun geknutsel valt niet meer te hand-
haven.

En wie andere mogelijkheden en kan-
sen opwerpt om de buurt te behouden
en opnieuw bewoon- en leefbaar te

maken krijgt steevast te horen dat men
niet kan blijven toeven bij de restanten

uit het verleden. De tijd waarin veel

geschrei weerklonk vanuit de bedstee
en niet alleen vanwege geen brood op
de plank maar ook door het moeten
ontberen van de nodige bouwvoorschrif-
ten inzake de afmetingen van raamko-
zijnen en slaapvertrekken.

Het verhaal klinkt redelijk, keurig en
welopgevoed en komt bovendien, let

wel, uit de mond van de deskundigen.
De ontwerpers.

Maar wat zien we ?

Terwijl de plannenmakers met de
bouwmodellen in de hand de Noord-
buurt van de aardbodem vegen en de
overblijfselen per kiepauto laten af-

voeren naar de puinstort, staan zij el-

ders in de gemeente de bouw van een

woonoord toe dat zelfs de eerste

Noordbuurtbewoners met stomheid
zou hebben geslagen. Er is in de oude
dorpswijk geen voorbeeld te vinden

van een dergelijk chaotiese opeenho-
ping van woonhuizen, zoals die thans

in de omgeving van de Linnaeusstraat

uit de grond schiet. Daar pasten de
bewoners van de Noordbuurt wel voor.

Z ij mochten dan niet in het genot ver-

keren van de paragrafen van bouw- en
woningtoezicht en de welstandskom-
missie, zij hadden in ieder geval besef

van verhouding en proportie. En dit

laatste kan niet eens van de ontwer-

pers worden gezegd.

Plannenmakers die met hetzelfde

gemak als waarmee opportunisten

opereren de ene keer een buurt die

hen niet aanstaat afbreken om deze
op een andere plaats zonder blikken

of blozen weer op te bouwen. Een pot-

sierlijke immitatie van de oorspronke-

lijke bebouwing van de Noordbuurt.
Jan wil dat de ontwerpers vort gaan.

Zij hebben het er naar gemaakt.

Op 12 april is toch nog onverwacht overleden mijn lieve man, onze va-

der, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en oom

GERARD TEROL
op de leeftijd van 72 jaar.

Zandvoort, 15 april 1976.
Agnetastraat 5.

Uit aller naam :

J.P.A. Terol -de Vos

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van
de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-31 3428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond Ï9.00-20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. {b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond- 07 .00 u. m.
Week-end vrij.av. 19.00 u. -ma.m. 07.00u.

HERVORMDE KERK
Vrijdag 16 april a.s.:

10,30 uur: Ds. K.E. Biezeveld.

19.00 uur: Ds. C. Mataheru
zondag 18 april 1976:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru
10.30 uur: Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
vrijdag 16 april a.s.:

19.30 uur: Ds. A.A. van der Leer te

Driehuis

zondag 18 april a.s.:

10.00 uur: Ds. A.A. van der Leer te

Driehuis

19.00 uur: Hr. W. Volker te Amstel-
veen.

NED. PROTESTANTENBOND
vrijdag 16 april a.s.:

19.30 uur: Bezinningsuur.

zondag 18 april a.s.:
*

10.30 uur: Paasdienst, Ds. W.F. Monné,
vrijz. herv. IJsstelstein.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering,

zondag 9.45 uur misviering

11.15 uur - misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis -Ingang Willem-
«raat Zondagmorgen 9.30-11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pixel. Zuiderstraat.

ts. "* >*-^ i^wtj^- -~^ \_-^>x^ -..•,. "are

foto's

Frans
van

Loon

» Gisteravond heeft wethouder I.M.

Aukema van financiën, onderwijs en
kulturele zaken de prijzen aan de door
een jury aangewezen winnaars van de
20e paassalon van de Fotokring Zand-
voort uitgereikt. Dit gebeurde tijdens

de officiële opening van de ekspositie

in het Gemeenschapshuis.
De eerste prijs ging naar de heer F.J. van
der Loo, de tweede was voor de heer C.

P. Helwes en de derde voor de heer P.B.

de Vries. Zij ontvingen uit handen van
de wethouder een enveloppe met in-

houd. De tentoonstelling is hedenavond,
morgen en op beide paasdagen te bezich-

tigen. Er hangen honderd foto's die zijn

ingezonden door elf leden van de kring.

De laatste wedstrijd van het basketball -

seizoen, heeft Lions, zij het met het
kleinst mogelijk verschil, gewonnen
van het haarlemse H.C.K. (66-65).

Het kampioenschap van deze klasse is

terecht behaald door de Sea-Devils uit

Castricum.

De leeuwen kunnen tetug zien op een
zeer geslaagd seizoen. Lange tijd

medekanshebber voor de hoogste
plaats is Lions na een spannende kom-
petitie definitief op de derde plaats be-

land.

Afgelopen zaterdag maakten zowel
Lions als H.C.K. er een prettig duel

van. In het begin leken Maarten Paap
en Richard Vissers de thuïsklup regel-

recht naar de overwinning te schieten,

maar in de negende minuut begon het
aanvalsritme van de thuïsklup te stok-

ken. De leeuwen kregen hun handen
vol aan de stevig ingrijpende De Wit
van H.C.K. en de goed schietende Henk
Snel. Was de stand bij de rust 37-33 in

het voordeel van de zandvoorters, na de
basketballwisseling verdween deze voor-

sprong als sneeuw voor de zon, toen de
leeuwen het antwoord schuldig bleven

op een effektief spelletje van de haar-

lemmers (zevende minuut 41 - 49).

Man to man verdediging deed het getij

echter weer keren en met nog twee mi-

nuten te spelen (65-58) leek er voor de
Lions geen vuiltje meer aan de lucht.

Onverwacht balverlies bracht de wed-
strijd echter bijna in de verlenging. Ge-
lukkig voor de leeuwen miste aanvoer-

der Vreeken van H.C.K. de laatste

strafschop.

Lions: Maarten Paap 12-9, Richard
Vissers 7-1. H.C.K.: Jan de Wit 17-10
en Henk Snel 8-10.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Weekenddienst huisartsenpraktijk

Bouman - Mol
zaterdag 17 en zondag 18 april en
maandag 19 april a.s.:

Dr. G. Mol, Koninginneweg 34 a, tel.

5091.

ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 april a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

2791.
maandag 19 april a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

27 91.

Geld
als heter
zijnmoet!

SoortiwpéndJiïediet,

3efltöapüimiw(Hvik\

r/poorbonh
uw/t ncdaitand
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R. DRENTH, arts

AFWEZIG van 19 tot 23
april

waarnemers: Dr. Anderson
Dr. Flieringa

Dr. Zwerver

HUWELIJK kennismaking

Ik ben schuldloos geschei-

den. Nu 'zoek ik langs deze

weg, een lieve vrouw of

meisje. Ik heb twee kinde-

ren van 6 en 8 jaar. Ik ben
zelf 49 jaar.

Laat eens wat van u horen.

Brieven onder nr.: 300 bu-

ro van dit blad.

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort

Aangeb.: vrij bovenhuis,

laagb. Slotermeer- 2 kam.,

zolder,douche,box, etc.

Gevr. groter te Zandvoort
Tel. 020 - 1 1 40 29.

WONINGRUIL
Aangeb.: in Uithoorn; gr.

moderne drive-in woning m.
dubb. garage, kam. 50 m2,
4 sip.kam., badkam. m. lig-

bad, 2 gr. balkons etc.

Huurprijs f 467,50 p.m.
Gevr.: liefst in Zandvoort
of dir. omg. : woning.
Tel. 02975 -66 27 0.

GEVRAAGD WERKSTER
voor schoonhouden van
Restaurant Bella-Italia,

Haltestraat 46, tel. 2171.

Keurig echtpaar zonder kind.

zoekt vrije woonruimte of

gemeubil. tuinhuis voor en-

kele maanden, event. korter

of langer. Tel. 57 83.

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STUKADOORS-
* METSEL-
* TIMMER-
* TEGEL-
* VOEG-
* BETON-
* RIOLERING-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SIER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
yrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

GEVRAAGD voor direkt,

zelfstandige - part-time

VERKOOPSTER
J.W. van Dam, Kerkstraat

1 en 3, tel. 40 09, na 18.00

uur nr. 43 86.

Gevraagd hulp in de huis-

houding, 1 ocht. p.w. van
9 -12 uur. tel. 2321.

TE KOOP aangeb. , div. ge-

velkachels nieuwste type,

in gebruik te zien, tevens

badkuip. Tel. 2063.

play-in
Kom naar de Play-in. waar het

leven een spel is De hyper

modernste speelhal met de aller

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendi|k 37

geen

koerant
ontvangen?

bel

213 5
stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:
mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)
mevr.Egas tel. 3442 (Zonnebloem)

Gevr. scholier of werkstu-

dent om in mijn voortuin

het gras te maaien en 2 bor-

dessen schoon te maken,
plm. 3 uur werk. Tel. 4374.

TE KOOP AANGEBODEN:
Black & Decker heggeschaar

nw. f 50,—; gazelle dames
rijwiel i.g.st. f 125,—; pris-

ma kijker 7 x 35 f 50,—; e-

lektr. flits Braun f 25,-;
Baskast met scheidingsfilter

2 speakers f 40,—; 1 eiken-

houten boekenmolen, hg.

1.10 mtr. f 250,-; Tel.

43 34, Dr. J.P.Thijsseweg 22

BEI. voor glas of dakscha-
des

Eerste Zandvoortse

Stormschade service

reparaties binnen 24 uur.

Alarmnr. 02507-79 38.

Veilinggebouw

'DE WITTE ZWAAN'

Verhuur - Inrichting

'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

r
't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

BEL voor al uw werkzaam-
heden :

aannemersbedrijf BLOKDIJK
vrijbl. pr. opg. tel. 02507 -

79 38.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'ngrote drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks open van

9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

,
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

2, tel. 2164/3713, tel. na.

T8.00 uur 6658

STRAAT- en PADTEQELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80

grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f "1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20
grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,

grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakken.

alles franko thuisgebracht

Oude Kruisweg 164
Cruquius

Telefoon 023 -28 56 15

hliksemaanhieding:

portable
radio

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis

* m _•• 9
j.bluijs

«pr tel: 2060

1

met het weekeind-bloemetje dat haltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. • 35

Luister mee bij bloemenhuis

Vdmexj

liilB

Klasse-apparaat van Philips (90RL250),
met zowel net- als batterij-voeding een

perfekte, zuivere weergave Bereik - FM
en middengolf 400mW. Kompleet met
Ferroceptor voor middengolf, telescoop-

antenne voor FM en aansluiting voor oor-

telefoon.

Kost normaal f 129,—

wilkes prijs

#px&
flW
e*

>4w

Drukkerij

Van Petegem

&Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

Toneelvereniging

"Wim Hildering"

Zondag 25 april 1976

in gebouw „De Krocht".

Aanvang 8. 1 5 uur.

„NACHT IN HOTEL

REGINA"
Blijspel in 3 bedrijven

-

door Wim Btechot
onder regie van Alie Bol.

Kaarverkoop: a ƒ 3,75 incl. bel.

Parfumerie Hildering, Kerkstraat

en aan de zaal.

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (025) 31 II 40

thorbeckcstraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

W.JVLF. — Royal Leerdam —de Pprceleyrie Fles:

schaap
haltestraat 10 - telefoon 2005

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. '023 -33 19 75

Zthitdccs

bedelft

Tel.

2638

VERSTEEGE
-$£- ttoettnielerbttirqt

©alttstraat 18 • Zanbbooct

tEelefooit 02507-4499

Bekijk de nieuwe kollektie

behang-en wandbekleding van
Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

(bij ons zwembad)

SGHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessins en materialen voor uw
kamer, slaapk* mer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

NIEUW IN ZANDVOORT
DE AFSLANK-LESSEN VAN
SLIMMING INTERNATIONAL

Inlichtingen:

G. Klaassen - Schipper
Rijnlaan 37
Heemstede
Tel. 023- 28 05 08

In je eentje afvallen is geen
doen. Maar SAMEN lukt het.
Overwicht is best te overwinnen Als sprekend bewijs

daarvoor gelden de 300 Slimmmg International Clubs

in Nederland, waar duizenden erin slagen af te vallen

tot hun 'gouden ster gewicht, zoals dat in onderling

overleg wordt bepaald

Géén verboden, geen dieet.

Omdat u voortaan „punten eet".
Wees gerust onze afslanklessen zijn geen kazerne-

regiem. Integendeel Onze clubleidsters zijn erin ge-
traind u ta laten zien hoe u door een soepel punten-
systeem af kunt vallen, zonder dat u het eten waar u

van houdt hoeft ie laten staan Mits u maar binnen uw
puntenlijst blijft.

Een inschrijfgeld van f 10,-
en slechts f 5,- per club-ies.
De club-lessen duren gemiddeld VA uur. leder krijgt

individuele attentie Samen praten we door wat u kunt

doen. wat u moet laten en hoe u alle vermagermgs-
moeilijkheden kunt overwinnen Voor informatie loopt

u gewoon eens binnen en vraagt wat u weten wilt

Elke dinsdagmorgen
van half 10 tot 11 uur

in het Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat

Zandvoort.

Dinsdagavond:
van half 8 tot 9 uur
Molenwerflaan 11

Heemstede

Stichting SLIMMING INTERNATIONAL
want alleen is maar alléén



Voor ons onlangs officieel in gebruik genomen
bejaardenverzorgingstehuis Wim Mensink huis,
Hogeweg 42, Zandvoort zoeken wij voor spoe-
dige indiensttreding een

ZIEKENVERZORGSTER of

BEJAARDENVERZORGSTER (full-time)

voor de dagdienst van 08.15 - 17.00 uur.

1 Weekend werken, 1 weekend vrij.

ZIEKENVERZORGSTER of

BEJAARDENVERZORGSTER (part-time)

diensten van 08. 1 5 - 1 3.00 uur.

1 Weekend werken, 1 weekend vrij.

VERPLEEGKUNDIGE A en/of B

voor de avonddienst van 17.00 - 23.30 uur.

7 Avonden werken, 7 avonden vrij, van donder-
dag t/m woensdag.

RESERVISTE voor de diverse diensten,
werktijden en overleg te regelen.

Salaris volgens CAO bejaardentehuizen.
Sollicitaties gaarne te richten aan R. Brookman,
algemeen direkteur, Reinalda Huis / Wim Men-
sinkhuis, Leonard Springerlaan 1, Haarlem, tele-
foon (023) 33 91 09.

WIM MEIMSINKHUIS
ZANDVOORT

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

riche
Restaurant open vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

1 Gelegenheid tot het

\
opgeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

~&

%a. £, 'Balledux & ^w.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Frikadellenbruin?
Wat voor kleur u ook wilt,

de kleurenduizendpootvan Flexa maakt
'm wel even. Komt dat zien. 't Is een

kleurenmengmachine.

Mengt alle soorten verf die u

kiest. Hoogglanslak, satin, of Acryllatex

muurverf.

Allemaal bij uw vertrouwde Flexa

leverancier. ep*~* "">

FLEXA

/' U

H. W. COSTER M
Makelaar o.g.

UdNBM
jjdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

PARADIJSWEG 2

TELEFOON 02507-560keur& zoon
De kleurenduizendpoot van Flexa

maakt elke kleur die u wilt.

(J/ti&cks^, en, -6ccfoe>&l&n&

De
Steenhouwer

ka.

Toekomstig adres voor Kantoor>, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

ii nu Opening medio APRIL 1976 mmu—m.^—mm*mmmmmmmmlmimm

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater -installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, 'ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270

Klein en .groot

eten

v.d.WERFF'S
'brood
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 -Tel: (02507) 6975

Wij showen deverrassend zuinige Renault 5 GTL
Kom dit weekend kijken en proefrijden.

Weer een zuinige Renault. De nieuwe Renault
5 GTL. Uit tests bleek dat deze Renault 5 GTL
gemiddeld slechts 1 liter benzine op 15 km ver-
bruikt.

Hij heeft een pittige (en zeer geruisloze) ro -

buuste motor van 1289 cc met een gunstig gekozen
trekkracht bij laag toerental. Topsnelheid meer dan

135 km/uur.
De Renault 5

GTL heeft méér plus-

punten. Handige com-
pacte buitenmaten en
toch 'n flinke bin-
nen ruimte.

Tot de standaard uitvoering behoren arm-
steunen aan de portieren, stoelen met verstelbare

rugleuningen, achteruitrijlampen, achterruitverwar-
ming, ruitewisser met electrische sproeier op de
achterruit, aansteker en tapijt op de vloer.

Polyester bumpers langs de zijkanten.

Exclusief voor
de Renault 5
zijn de
flankbescher-

mers.

'n Goede vondst
"als u bedenkt hoe-
'n simpel krasje in

de lak u kan kosten.

Welkom op de show.

£U bent van harte welkom op
'" de Renault 5 GTL show die
wij organiseren.

Verbruik
ito:

op i5km.

RENAULT

vrijdag 10—18 uur en za. van 10—17 uur.

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort, Tel. 02507-2323-2424
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de serenewereld

van de fotokring

Enkele dagen nadat de vvd had vast-

gesteld dat de socialistiese wethouder
Aukema, in navolging van zijn voor-

man Den Uyl, met zijn benen op ta-

fel had gefilosofeerd, trad die duvelse

wethouder al weer in het voetspoor
van een linkse aanvoerder.

Nadat minister Van der Stoel van bui-

tenlandse zaken woensdagavond in

Amsterdam de jaarlijkse presentatie

van World Press Foto had geopend,
gaf wethouder Aukema donderdag-
avond in het Gemeenschapshuis het start-

sein voor de 20e paassalon van de Foto-

kring Zandvoort. En om het identieke

gedrag kompleet te maken : de minis-

ter en de wethouder vallen beiden niet

op beelden van agressie,geweld en

rampen.
De heer Van der Stoel maande de
persfotografen tot meer eerbied en

deernis voor de naaste die bezig is een
doodval van een hooggelegen balkon
te maken en de heer Aukema herinner-

de aan de woorden van de psalmist uit

het oude testament, die weliswaar ver-

kondigt dat de aarde des heren is, maar
dat het er toch wel op lijkt dat het de
duivel is geweest die er ons mensen
'soms als oppassers heeft bijgezet'.

' foto Louis v.d. Mije

Geen opwekkend beeld, maar er is

troost.

De wereld welke de amateurfotogra-
fen in de lens vangen, zei de wethouder,
is anders. Zij laten ons een wereld zien

die mooi, aantrekkelijk, wonderlijk en
verbazingwekkend kan zijn, mits wij

er oog voor hebben. Een wereld zon-

der nieuwswaarde misschien, maar wel
bewust bericht op zaken en gebeurte-

nissen die de moeite van het vastleggen

op de gevoelige plaat waard zijn, zo
hield de wethouder de aanwezigen in

de ontvangstzaal voor. Daarna verklaar-

de hij de ekspositie van de kringleden

voor geopend. Na de prijsuitreiking aan
de winnaar van de door een jury be-

kroonde beste foto's rvolgde nog een

rondgang langs de ongeveer honderd
werkstukken van de leden.

Daar kon men zich er van overtuigen

dat de zandvoortse amateurs zich in-

derdaad verre plegen te houden van

een door rampspoeden gekwelde we-
reld. Zij zoeken de serene rust en stil-

te van het landschap of richten de
lens op een gelaat dat zich aan medi-
tatie overgeeft. En dat leidt vaak tot

bijzonder goede resultaten, zoals die

ook nu weer te zien waren op de paas-

salon van de fotokring.

\mÊ burgerlijke stand

geboren: Sandra, dv. W. Lissenberg
en K. Camkova.

overlden: Arie van Herwijnen, oud
68 jaar; Josephus Johannes Franciscus
Zegers, oud 68 jaar, gehuwd met C.J.

Ragut.

ondertrouwd: Hans Robert Hoelscher
en Eileen Pimentel; Pieter Johan Corne-
lis Paap en Alida Cornelia Nederstigt;

Johannes Cornelis Maria van Houten en
Willy Andrea Gaemers.

gehuwd: Peter Geoffrey Riley en Ca-
rol,Sue Henthorn; Jacob Draijer en Diaz
Raquel Martinez.

geboren buiten de gemeente: Ri-

chard, zv. P. Bol en N.M. Paap; Erik

zv, F. Veenhuijsen en A. van de Boer.
1
"

overleden buiten de gemeente: Geer-
tje Ulders, oud 85 jaar, gehuwd geweest
met W.J. Meijer.

4ém waterstanden

apri
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Pension A. C. F. Bückmann,

Hoogeweg 50, Zandvoort. - Tel. 64

Veel vooraanstaande
families uit de stad

gaven voor hun verblijf

aan zee de voorkeur
aan hotel Bückmann,
dat met zijn riante ka-

mers en goede keuken
een uitstekende naam
had.

Op de foto uiterst

links het huis van de
oude mevrouw Bück-
man, wier dochter
Francoise de echtge-

note weid van de
heer Haan, de bij ve-

len noggoed in het ge-
heugen liggende direk-

teur van het postkan-

toor.

wilde niet klikken

ussen zoven orkestbak
Het was maar triest, dat eerste bedrijf

van 'Die Czardasfürstin' vorige week
zondagavond in de haarlemse stads-

schouwburg, waar we getuige waren
van een moeizaam op gang komen van

Emmerich Kalman's bekende operette.

Toch zou het niet eerlijk zijn hierover

in eerste instantie de Zandvoort Operet-

te Vereniging aan te vallen want het

was het Amsterdams Promenade Or-

kest dat de optredenden met zijn har-

de en beslist niet zuivere begeleiding

alle zekerheid ontnam. Ons inziens

klikte het die avond niet tussen koor
en solisten enerzijds en het orkest an-

derzijds en de verwarring die daardoor
ontstond was in de zaal voelbaar. Ge-
lukkig kunnen de solisten bogen op
een jarenlange roetine en het was met
name daaraan te danken dat het twee-

de en derde bedrijf toch wel een stuk

beter verliepen.

mevr, kraan-meeth

Martha Koper en John Pieters oogstten

als Sylva Varescu en Edwin Ronald
veel sukses, waarbij het ons altijd weer
opvalt hoe stralend en ogenschijnlijk

moeiteloos Martha Koper zich van

haa>- taak kwijt. Wim Gude had de

rol van Graaf Boni Kancsianu toebe-

deeld gekregen en daarmee geen gerin-

ge opdracht. Hij gaf van de vrolijke on-

bezorgde Boni een alleraardigste type-

ring, maar onze persoonlijke voorkeur

ging uit naar Jan Wind die met zijn na-

tuurlijk optreden en sympathieke stem

een fijne vertolking gaf van de wat ou-

ijiöii||fspèl: :

Zandvoortmeeuwen heeft de voorlaat-

ste wedstrijd in de voor de klup zo te-

leurstellend verlopen kompetitie ge-

Wonnen. Zondagmiddag versloeg het

elftal VSV met 3-0. Maar deze toch

nog onverwachte zege heeft de ploeg
niet uit de nesten geholpen. Het ge-

vaar voor degradatie naar de derde
klasse is levengroot blijven bestaan.

VSV maakte het Zandvoortmeeuwen
—zeker in de eerste helft van de ont-

moeting— niet erg moeilijk. De gasten

profiteerden nauwelijks van het wind-
voordeel in de rug en toonden zich niet

erg geïnteresseerd Zandvoortmeeuwen
stevig aan te pakken. De lauwe hou-
ding van de tegenstander schiep kan-

sen voor de kustbewoners en de voor-

hoede liet die niet onbenut. In de 13e

minuut scoorde Van den Bogaert voor
de Meeuwen de openingstreffer. Zes
minuten later was het al weer raak.

Wim Paap schoot op enkele meters af-

stand van het VSV-doel het leer tegen

keeper Kunst. De bal kwam opnieuw
voor de voeten van Wim Paap terecht,

die dit keer een opening tussen de kee-

dere Graaf Feri van Kerekes. Luitenant
Eugen Rohnsdorf werd gebracht door
Han Visser, buigend als een knipmes
nu niet direkt het type van een offi-

cier, van wie we eerder stram salueren

zouden verwachten. Arie Ottho zagen
we in een dubbelrol. Zijn spel als nota-

ris Kish was zoals we van hem gewend
zijn : kostelijk !

Cor Bol en Wil Boerrigter vervulden
heel verdienstelijk de rollen van Leo-

pold Maria, vorst van Lippert Weylers-

heim en diens echtgenote Anhilte, en
Jo Bol was een charmante Gravin Sta-

si.

Wat de zang van het koor betrof, de
weinige steun die het Amsterdams Pro-

menade Orkest bood in aanmerking
nemende, klonk het niet eens onaardig.

De uitstekende choreografie was van
Gemma de Boer, maar ze moet er,

dachten wij, wel rekening mee houden
dat operettezangers niet noodzakelijk
ook balletdansers behoeven te zijn.

Zowel met het herenballet als met de

dans aan het hof had ze de uitvoeren-

den beslist overschat.

Voorts willen we graag aan u kwijt dat

er gespeeld werd in prachtige dekors,

dat de algehele leiding berustte bij

Peter Pels, Fenna Doets-Dee de repeti-

teuse was. Wil Kerkman-Elzinga souf-

fleerde, de regie in handen was van Ed
Hoeboer en W. van Valkenburg het

grime- en kapwerk voor zijn rekening

had genomen. Wat dat laatste betreft,

waarom moesten Martha Koper en Jo
Bol een pruik dragen en dan nog wel

zo'n lelijke ?

Aan het slot van de voorstelling dankte
de voorzitter van de Z.O.V., de heer

W.A. van der Moolen, de medewerken-
den met hartelijke woorden en bloe-

men. En wij zouden aan het slot van

ons verslag het publiek van die avond
willen adviseren het overdreven aan-

tal open doekjes en het meezingen in

de toekomst achterwege te laten. De
taak van de uitvoerenden die het toch
al niet gemakkelijk hadden, werd hier-

door onnodig verzwaard.

per en de doelpalen wist te vinden,
2-0.
In de tweede helft liet VSV de amorfe
houding varen en lanceerde het ene of-

fensief na het andere in de richting van
het ZVM-doel. De thuisklup moest zich

met de rug tegen de muur verdedigen
om zich tegen de furie van de bezoekers
staande te houden. Dat lukte en men
slaagde er ook in zich uit de 'omarming'
van de voorhoede van de gasten te be-

vrijden. In de 35e minuut braken Drie-

huizen —die de plaats van Kreuger had
ingenomen —en Jongbloed door de

verdediging van VSV heen. Jongbloed
schoot het leer voor de voeten van
Driehuizen, die de bal zonder mankeren
achter de keeper van de bezoekers
knalde, 3-0.
Na deze komfortabele voorsprong
ging Zandvoortmeeuwen op de lauwe-
ren rusten en zag VSV het niet meer
zitten. Een lauw slot dus van een wed-
strijd, die Zandvoortmeeuwen welis-

waar een zege opleverde,maar niet uit

de gevarenzone kon halen.

De stand in de kompetitie luidt:

llpendam 21 29 30-15
Vitesse'22 21 27 36-18
DEM 21 27 26-20
VSV 21 24 31 - 27
HRC 21 21 41-38
Ripperda 21 21 28-23
ADO'20 21 20 15-21
KFC 21 19 34-32
Velsen 21 19 15-24
Kennemers 21 19 24-20
Zandvoortm. 21 17 21-35
OVVO 21 9 13-41

Afdelingskampioen zaterdagvoetbal
'75 heeft de laatste kompetitiewedstrijd
van het seizoen met een dozijn goals

afgesloten. De twaalf doelpunten wa-
ren bestemd voor het elftal van Corja.

Gerard Nijkamp noteerde zes doelpun-
ten. De rest werd gescoord door Arend
Volkers, Dirk Koperen Hans Kreuger.

In de twintig wedstrijden die Zandvoort
'75 in de kompetitie heeft gespeeld

maakte het elftal in totaal 1 1 1 doel-

punten. Het doel van de klup werd
slechts vier maal gepasseerd. Het team,
dat vorig jaar voor het eerst in het

veld trad, heeft zich volledig waar ge-

maakt. Maar de grote wens van de klup
is en blijft in de plaats van herkomst
te kunnen beschikken over speelvelden

en de nodige akkommodatie.

De eindstand van de kompetitie ziet

er als volgt uit:

Zandvoort '75 20
RCH
Terrasvogels

DSOV
Corja

HBC
Renova
SVB
Geel/Wit
Hillegom
VVB

20
20
18

20
19

19
20.

20
20
20

40
33
27
24
17

15
14
14

13

10
9

111 - 4
52-30
40-23
48-30
29-46
33-44
31 -56
35-70
40-57
17-36
20-71

eanduDorbe hoeranr

In vjedige rust is donderdag 15 april, van ons heengegaan in de leeftijd

van 69 jaar, onze lieve man, zorgzame vader, opa en grote vriend

JOSEPHUS JOHANNES FRANCISCUS ZEGERS

Op zijn verzoek heeft de begrafenis heden in alle stilte plaats gevonden.

Zandvoort:

Zwitserland:

Haarlem:

Haarlem:

C.J. Zegers - Ragut

Ineke en Ernst Tanner
Christian

Franciscus en Loes Zegers

Veronica en Henk Schaap-

:

•Schaap

Zegers

Zandvoort, 20 april 1976.
Patrijzenstraat 20.

nieuws
kort & klein

• Alle informatiemedia-pers, radio

en tv, alleen het bioskoopjoernaal

komt nog- hebben u reeds uitvoerig

en opgetogen geinformeerd over de
jongste paasdagen. Superlatieven en

jubelende recensies over het weer, de
massaverplaatsing der voertuigen en

inzittenden, de volle hotel- en pension-

bedrijven en het aanhoudend gebel

der kasregisters. Alle rekords, die

sinds de aanvang van de jaarlijkse paas-

marsen van de stedelingen naar strand

en zee zijn gemaakt, werden opnieuw
gebroken.
Ook bij de politie en dat wist u nog
niet.

Er werden vier auto's ontvreemd, vijf-

tien mototen en bromfietsen verdon-

keremaand, zestien diefstallen uit ge-

parkeerd staande auto's gepleegd, zes

fietsen gestolen, een dozijn motor en

bromfietshelmen van de oorspronke-

lijke bezitters gepikt en een karavan
gekaapt.

De politie liet zich door deze vloedgolf

van diefstallen niet overspoelen en
hield in totaal zeventien verdachten

aan.

Ook wat het aantal aanrijdingen —lich-

te materiële schade en geen gewonden-
werden hoge ogen geworpen tijdens de
paasdagen. En vonden in totaal negen-

tien botsingen plaats.

• In navolging van enkele andere ge-

meenten in de regio Kennemerland,
heeft ook de afdeling Zandvoort van
de vvd geprotesteerd tegen het voor-

nemen van de vvd - 2e Kamerfraktie
de regering te vragen spoedig een po-

sitieve beslissing te nemen over de
aanleg van een voorhaven in Umui-
den. De vvd-Zandvoort heeft de libe-

rale parlementariërs meegedeeld
'sterk gekant te zijn tegen de aanleg

van de voorhaven'. Men verwijt de
2e Kamerfraktie geen overleg te heb-

ben gepleegd met de afdelingen van de
partij in de regio. De afdeling verwacht
van de vvd-Kamerleden geen verdere

uitspraken voordat met de plaatselij-

ke vertegenwoordiging is gesproken.

De zandvoortse vvd hoopt dat dit

op zeer korte termijn zal plaats vinden.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

DANKBETUIGING

aan alle doktoren, verplegers en buurt-

genoten, voor'de liefde volle verpleging

en hulp verleend voor en na het overlij

den van den Heer H. Kooij, gewoond
hebbende Heimansstraat 1.

de kinderen.

robobonk

v
grote krocht 34

telefoon 6941

NED. HERVORMDE KERK
zondag 25 april a.s.:

10.30 uur: Gemeenschappelijke dienst

Geref.-Herv., Ds. K.E. Bie-

zeveld.

10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 april a.s.;

10.30 uur: Gemeenschappelijke dienst

in de Herv. Kerk, Ds. K.E.

Biezeveld.

19.00 uur: Ds. C. Mataheru.

IMED. PROTESTANTENBOND
zondag 25 april a.s.:

10.30 uur: Ds. E.J. Kuiper, rem. Haar-

lem.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering,

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis -Ingang Willem-
straat. Zondagmorgen 8.30- 1-1 .30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND.
maandag 3 uur samenkomst
in Huize Pm'è'l. Zuiderstraat.

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 opgeven van huur van vrije wo-
ningen, flats en slaapkamers met
ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

(023) 24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB -SKODA -POLSKI

-

dealer - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade

service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'
2135 Zandvoortse koerant

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

Weekeinde van 24 en 25 april:

Huisartsenpraktijk Bouman/Mol
Arts: dr. B. F. J. Bouman, Koninginne-
weg 34a, tel. 5600

ZUSTERDIENST
zaterdag 24 en zondag 25 april 1976:
Zuster T.J.M, de Roode-van der Horst,

Noorderstraat 30, tel. 63 58.

APOTHEKERSDIENST
Weekend- en weekavonddienst:
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
10, Zandvoort, tel. 31 85.

ABONNEMENT

BELLEN



Miele wasserette

wasuniek
Wassen

Verzorgde was

"WW 5 kg

i/as # w+J\J

snel Wasserijen Utrecht

Lakenpaketten^^ lakens 6.45
Dinsdag brengen, vrijdag halen !

Vrijdag brengen, dinsdag halen!

Ook chemisch reinigen,

met 2 a 3 dagen weer klaar

Miele wasserette/ Haltestraat 63b
. Zandvoort /tel.: (02507) 4417

'

A

TE KOOP
WOONHUIS aan de Wilhelminaweg
te Zandvoort IN RUIL voor huurwo-
ning of flat op goede stand.

Inlichtingen: Mak. J.W. Apol, tel. 02507
27 56.

VAKANTIE VERMIST TE KOOP plm. 165 trot-

te huur gevr. flat of woning
, , .

toir tegels 30 x 30 cm. Af-

met 2 of 3 sip. kam. aan de
zwart

,^
t
,

ert
.

Je
/,

1 ,r" roep - haalprijs f 0,35 p.st. Tel.

Zuid-Boulevard of omgeving
naam Klosje

,
met witte ^4619.

vanaf 31 juli t.e.m. 28 aug **; bef
'
bulk en onderste

nuctQw T„r™«n u.; nt, helft voorpoten. De Koster „ . ,Gustav Turowski, Heintz-
K ostverlorpnstr 37 TpI Drukt n g r o t e drukker

mannstrasse 98, 463 Bochum Kogverlorenstr. 37 Tel. ^^^ kle)ne ?
(W-DId.) ^ bb

; Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

KAMER Te huur gevraagd voor de
F.M. VAN DEURSEIM— mnd.jun.

Schoolstraat 2
Heer vraagt kamer v^perm. KAMER Telefoon 02507 -2507
Veel afwezig. Tel. 020 - m . vrije keuken, (echtpaar Rppri<. dR :„_

illilli
9
:
9
:..!^!

56
......

65plus) Tel
-
02°-429141 - S£.ï£ r

Jong gehuwd echtpaar Huishoudelijke hulp gevraagd CHRISTIEN
zonder kind zoekt 1 a 2 ocht. p.w. Mevr. Zaa- VERSTEE6E-THIELEMAN

,,,„„'„,..„ Ver - Regentesseweg 6. Flemingstraat 146 tel. 51 85WOONRUIMTE _
Medisc£ gedip |. pedicure van

nr "pi??™?S ot.no TE KOOP elektr. handnaai- het Elisabeth Gasthuis b.ehan

Cl^^fJnr^ mach " en kl. hoover wasmach. deling ook aan huis. Bij geen
bestaande u»t. 3 of 2 gr. ka-

Q gehoor bellen na 19.00 uur.
mers met keuken en douche.
Brieven onder nr. 310 buro '^Ti'iücTrÊmTTCw
van dit blad. TE KOOP witte DAF 33,

KUNSTGEBITTEN

bwjr. nov. '69, ,n zeer goe- SPOEDREPARATIES

WONINGRUIL de staat. T.e.a.b. J. A. Hessels

Tel. 02507 - 37 64 Leidsevaart 82, tel. (023!
Amsterdam — Zandvoort 3A6092 Haarlem
Aangeb.: beneden huis te

Water Graafs Meer, 5 gr. ka-

mers en badkam. met lig-

bad, gr. tuin 11x13 mtr.

op h. zuiden.

Gevr.: 3 kam. flat in Zand-
voort.

Tel. 020-350417 's avonds
na 18.00 uur en 's morgens
voor 10.00 uur.

te koop

olpi hu
Frabrikant van Hoog-Frequent Lasmachines voor de plasticver-

werkende industrie.

Kamerlingh Onnesstraat 40, Zandvoort.

heeft zo spoedig mogelijk plaats voor een

SECRETARESSE
Wij verlangen voor deze funktie een middelbaar niveau, goede
kennis van de moderne talen en goede kontaktuele eigenschap-

pen. Een secretaresse-opleiding is gewenst.

Voor de juiste kracht is dit een aantrekkelijke baan met goede
beloning.

Met gemaakte vakantie-afspraken wordt door ons rekening ge-

houden.

Sollicitaties schriftelijk aan bovenstaand adres of mondeling na
telefonische afspraak onder tel. 02507 - 59 41, vragen naar me-
vrouw L. Zuidam.

SNACKBAR met WONING
kompleet bedrijfsklaar

H W. COSTER tö
Makelaar o.g. Uk

Burg. Engclbertsstraat 11 Zandvoort '

Telefoon 5531

BEL voor glas of dakscha-
des

Eerste Zandvoortse

Stormschade service

reparaties binnen 24 uur.

Alarmnr. 02507-79 38.

STRAAT- en PADTEGELS
grijs 30/30 1e soort f 0,80

grijs 30/30 2e soort f 0,50
rood 30/30 1e soort f ~1,00

rood 30/30 2e soort f 0,65
grijs 60/40 en 50/50 2e soort

f 2,20

grindtegels vanaf f 2,75

Tevens levering van zand,

grind, sintels, puin, bielzen

en hoogovenslakkqn.

alles franko thuisgebracht

Oude Kruisweg 164
Cruquius

Telefoon 023 -28 56 15

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

BEL voor al uw werkzaam-
heden :

aannemersbedrijf BLOKDIJK
vrijbl. pr. opg. tel. 02507 -

79 38.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STUKADOORS-
* METSEL-
* TJMMER-
* TEGEL-
* VOEG-
* BETON-
* RIOLERING-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SEER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
vrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

r
Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuisplefn 3
'en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

De
Steenhouwer

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

___________ Opening medio APRIL 1976 ___________

noordbuurt
Voor de volgende in de Noordbuurt gelegen pandjes kunnen
zich gedurende één maand na heden gegadigden melden, die

bereid zijn deze woningen aan te kopen en te renoveren.

1. Kruisweg 16
2. Smedestraat 11A - 15

Voorts, voor zover dit met het oog op andere plannen moge-
lijk zal blijken te zijn :

3. Smedestraat 11 - 13
4. Pakveldstraat 26 - 28
5. Kruisstraat 26 - 28
6. Swaluëstraat 20

Nadere inlichtingen : Bureau Volkshuisvesting en ruimtelijke

ordening gemeente secretarie Zandvoort.

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
* Telefoon 27 93

CHINEES INDISCH RESTAURANT ^

UN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 -' 36 43

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE
kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Sehitdewéedem

II A * T@s°

H.Ce m&h ïfag, %m&

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis _
9-m--u—1 Aifc • • »

j.bluijs

_ tel; 20601
met het weekeind-bloemetje dat "haltettraat

fluisterend van schoonheid vertelt. 35

Luister mee bij bloemenhuisvdmeq i|iÉ|i^|||
haltestraat 10 -telefoon 2005

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

*]/T VERSTEEGE
WMmm zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's



expositie

MIDAS
MinORHOMESgg

Kom en ontdek de nieuwe Midas Motorhomes uit Amerika Prijzen f 70.000 - tot

f 90 000 - Deze expositie wordt gehouden in samenwerking met en ter gelegen-
heid van de opening van A J van Lent's Autobedrijven b v

, (tel. 02510-25375), op
vrijdag en zaterdag 23 en 24 april as van 9 00 - 18 00 uur, op zondag
25 april alleen kijkdag van 11 00 - 1 7 00 uur aan de Vondellaan 5 te Beverwijk

air service holland b.v.
Hoofddealer Nederland Midas Motorhomes. Importeur Cessna vliegtuigen.

Ook voor vhegopleidingen, zakenvluchten, luchtreclame.

X hartje van zandvoort %

cortina
kerkplein 3 -telefoon 4828 ^

VERSTEEGE
$$• ttoeitoielerbebrqt

JSjaltcStraat 18 - Hanbbooet

atclcfoon 02507-4499

vitrages — overgordijnen

GARQISETTE - . :

knik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507} 6975

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

na
üdNBM
UdMCC

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

3a. :£.. ^BaUedux & %Ln.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.a.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Goednieuwsvoor
automobilistenin

Zandvoort

SKODA®
meerauto
voormindergeld.

v.a.i7598.'

BSLf!JSl25P

v.a.f9995/

GaragebedrijfFlintcrmanwr
t

Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

iche
^ Restaurant open vanaf

Kr 10 uur.

;
\ Bar geopend tot 3 uur

\ | Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

Ingeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 114

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33'/

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. "023 - 33 1975

Biohorma

Bekijk de nieuwe kollektie
behang-en wandbekleding van

Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur

:

e.j.PAAP
Hofdijkstraat 24 — tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessinsen materialen voor uw
kamer, slaapk - mer, keuken, gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.

\

^\
Wetenswaardigheden

over een natuurlijke levenswijze met.

A. Vogel's VITAMINEKORRELS

De herfst, de winter en het voorjaar is vooral de

tijd dat men een tekort kan krijgen aan vitami-

nen. Dit komt vaak doordat de winterkost niet

zo rijk is aan vitaminen als de zomergroenten,

terwijl we het ook met minder zonneschijn moe-

ten doen, waardoor ons weerstandsvermogen ver-

mindert.

A. Vogel's VITAMINEKORRELS heffen dit

vitaminetekort op en verhogen het weerstands-

vermogen tegen infectieziekten.

De VITAMINEKORRELS zijn in granulaat-

vorm gefabriceerd om iedere vitamine apart te

kunnen houden van de overige, zodat geen

contactwerking een chemische verandering kan

veroorzaken. Iedere gebruikte vitamine komt

dus pas in het lichaam tot werking.

Dit is een speciale methode van fabriceren,

waardoor deze VITAMINEKORRELS niet zo-

zeer een geneesmiddel als wel een opbouwend
middel bij vitaminegebrek zijn.

De volgende vitaminen bevinden zich in nauw-

keurig afgepaste doses in A. Vogel's VITAMI-
NEKORRELS:
Vitamine BI Vitamine B2
Vitamine B6 Vitamine C
Vitamine D2 Vitamine E
Vitamine P

Vitamine-B2-factor nicotinezuur

,
Vitamine-B2-factor fanthotenzuur .

Vitamine BI

2

Gelee Royale

Iedere kleur (welke bereid is uit natuurlijke

stoffen) bevat een afzonderlijke vitamine en is

er de oorzaak van dat A. Vogel's VITAMINE-
KORRELS een kenmerkend gekleurd aanzien

hebben.

Deze veelvoudige samenstelling van de VITA-
MINEKORRELS bewerkstelligt een veelzijdige

werking, op alle organen en kan derhalve in vele

gevallen van vitaminegebrek succesvol worden

toegepast.

Bij regelmatig gebruik kan men na korte tijd

een betere stofwisseling en een vermindering van

de gebrekstoestand bemerken, waardoor veel

van het zich onwel gevoelen wordt veroorzaakt.

Volwassenen gebruiken dagelijks 1 theelepel (5

gram), liefst op de nuchtere maag, met een slok

water. f

Kinderen tot 14 jaar: lx per week l/z theelepel

(2/a gram).

A. Vogel's VITAMINEKORRELS zijn verkrijg-

baar in potjes van 150 gram (voldoende voor

1 maand) bij:

Verkrijgbaar bij

Speciaaldrogisterij

Haltestraat 8 Zandvoort Telefoon 6123
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raad(sel)
's Heren wegen zijn ondoorgrondelijk,

maar ook mevrouw Hugenholtz van

de vvd kan ons, gewone stervelingen

voor raadsels plaatsen. Zij was fel te-

gen het plaatsen van parkeermeters

langs de zuid-boulevard, liet zich niet

overtuigen door de argumenten van
b en w en stemde tenslotte zonder
enige nadere uitleg voor de installa-

tie van de meters tijdens de seizoen-

maanden.
Later verklaarde de freule fraktiege-

noot Ro'oselaar ook nog voor gek,

maar dat was een grapje.

B en w stelden in de raadsvergadering

van j.l. dinsdag voor gedurende de
zomermaanden langs de zee- en
landzijde van de zuid-boulevard, west-

en oostzijde van de Seinpostweg en

langs de Thorbeckestraat dubbele par-

keermeters te plaatsen om automobi-
listen te laten betalen voor het voor-

recht hun voertuigen in de direkte

nabijheid van het strand te plaatsen.

Hiervoor heeft het kollege een tarief-

stelsel ontworpen dat varieert van een
kwartje voor een kwartier parkeren

tot tien gulden voor een gehele dag.

Na het seizoen zullen de meters wor-
den opgeborgen of zo nodig elders

worden gebruikt. De.hele operatie

gaat de gemeente f 233.033,— kosten

en de jaarlijkse vaste lasten worden
bij een afschrijvingstermijn van tien

jaar op f 80.000,— geraamd. Een fiks

bedrag maar volgens b en w zal het

geld dubbel en dwars worden terug-

verdiend.

Het ei van Columbus voor het parkeer-

probleem aan zuid-boulevard en om-
liggende straten is het niet, maar het

kollege hoopt er mee te bereiken, dat

er een intensiever gebruik wordt ge-

maakt van de 'goedkopere' parkeer-

terreinen en de verder van zee afgele-

gen parkeerplaatsen. B en w beschou-

wen het als een proef, een poging en
een eerste aanzet voor een oplossing

op langere termijn.

Mevrouw HUGENHOLTZ verklaarde,

niets maar dan ook helemaal niets te

zien in het plaatsen van parkeermeters
langs het zeefront. 'Voor het parkeer-

probleem in Zandvoort heeft nog nie-

mand een adekwate oplossing gevon-

den', meneer de voorzitter, 'en het
plaatsen van parkeermeters aan de
bouelvard en omliggende straten haalt
ook niets uit'. Er zal, zo vervolgde zij,

geen eind komen aan de verkeersop-

stoppingen en het blokkeren van de
toegangen van de woningen aan de
zuid-boulevard door geparkeerde au-

to's. En het gevraagde krediet van ruim
twee ton voor het plaatsen van de me-
ters, vond mevrouw Hugenholtz hele-

maal te dol. Zij geloofde er geen steek

van dat het geld ooit zou worden terug-

verdiend. De automobilisten hebben
maling aan de parkeermeters en lak aan
het betalen van een boete, meende de
freule. Zij had niet alleen weinig ver-

trouwen in dit deel van de mensheid,
ook het weer sloeg zij niet hoog aan.

De parkeermeters aan de boulevard
zullen in de kortst mogelijke tijd wor-
den verteerd door de zilte zeelucht en
anders worden zij wel vernield door
baldadige lieden.

Kortom: het was allemaal boter aan
de galg gesmeerd. Je kon het geld net

zo goed in zee werpen. Mevrouw Hu-
genholtz stelde voor alles nog eens

Mevr. Hugenholtz (vvd) op het oorlogspad.

ernst of niet
In het nummer van de Zandvoortse
Koerant van afgelopen vrijdag riep de
gemeente Zandvoort per advertentie

gegadigden op, die bereid zijn in de

Noordbuurt een woning te kopen en
te renoveren. Daarmee gaf het dage-

lijks bestuur gevolg aan de wens van
de gemeenteraad zandvoortse ingeze-

tenen de kans te geven huisjes, die nog
voor herstel in aanmerking komen, te

laten opknappen.

In de advertentie plaatste de gemeen-
te een lijstje van zes woningen gelegen

aan de Kruisweg, Smedestraat, Swaluë-

straat, Pakveldstraat en Kruisstraat.

Uit de mededeling bleek dat in feite

maar twee van de zes aangeboden wo-
ningen voor aankoop en herstel be-

schikbaar zijn. Van vier woningen is

het niet zeker dat ze door eventuele

gegadigden kunnen worden gekocht

en opgeknapt. Voor deze panden

houdt de gemeente 'met het oog op
andere plannen' nog een slag om de
arm. Dat biedt voor belangstellenden

dus weinig houvast, want hoe lang zal

het duren voor bekend is dat die 'ande-

re plannen' wel of niet zullen worden
gerealiseerd? Ondertussen dienen mo-
gelijke gegadigden wél binnen een
maand te beslissen of zij voor aankoop
en renovatie van een aangeboden wo-
ning in aanmerking wensen te komen.
Kort dag. Vooral als het gaat om aan-

koop- en renovatiekosten die er niet

om liegen en daarom had de gemeen-
te in zijn publikatie wel wat uitvoeri-

ger mogen zijn dan de summiere gege-

vens die men nu heeft verschaft. De
kans is groot dat met het inwinnen
van nadere informatie over aankoop-
en renovatieprijzen en de mogelijkhe-

den om voor subsidie voor woonver-
betering in aanmerking te komen,
veel tijd verloren gaat. En die tijd is,

zoals gezegd, beperkt.

Wanneer het de gemeente inderdaad

ernst is de pandjes in de Noordbuurt
voor totale afbraak te behoeden, zal

deze er goed aan doen het publiek

zo uitvoerig mogelijk in te lichten

over de aankoop- en renovatievoor-

waarden, etc. van de aangeboden hui-

zen. En de tijdsduur voor aanmelding
te verlengen.

Nogmaals wanneer het de gemeente
ernst is en geen doekje voor het bloe-

den.

rustig te overdenken en met de ge-

meenteraad en verkeerskommissie
door te praten. Misschien zou dat nog
iets zinnigs opleveren.

De heerTERMES (inspraak nu) liet

zich in minder sombere termen uit o-

ver het plan. Hij vond het echter on-

juist dat in het voorstel van het kolle-

ge niet wordt gerept over de Brede ro-

destraat. Wanneer deze weg niet in het

meterplan wordt opgenomen zal het

parkeerprobleem alleen maar van de
boulevard naar het achterland worden
verschoven, meende hij. Termes infor-

meerde verder naar de mogelijkheid

de reservepol^ie hij de kontrole od
het parkeren in te schakelen.

De cda-er DE PATER zag in het plaat-

sen van de parkeermeters een moge-
lijkheid op de verkeers- en parkeercha-

os in de zomermaanden 'een zekere

greep te krijgen'. Een ideale oplossing

zal wel niet worden bereikt, maar we
moeten de proef nemen, aldus de
cda-woordvoerder. De heer FLIERIN-
GA (inspraak nu) bleef het een be-

_

zwaar vinden dat ook aan de landzijde

van de zuid-boulevard geparkeerd
mocht worden en stelde voor parkeer-

meters aan de duinrand van de Brede-

rodestraat te plaatsen en gelijktijdig

een parkeerverbod in te voeren voor
de landzijde van de boulevard. En van

de zijde van de liberalen kwam nog de

suggestie aan de zeezijde van de boule-

vard visgraatsgewijs te laten parkeren.

Burgemeester NAWIJN zei in zijn ant-

woord 'metstijgende verbazing 'naar

het betoog van mevrouw Hugenholtz

te hebben geluisterd. Het idee van het

heffen van parkeergelden is notabene
van haar fraktie afkomstig. Het is later

door de raad overgenomen en daarop
heeft het kollege zijn voorstel geba-

seerd. Aan de hand van gemaakte bere-

keningen weerlegde de heer Nawijn de
bewering van mevrouw Hugenholtz
dat de investering weggegooid geld

was.

Op de betaling van de parkeergelden

zal kontrole worden uitgeoefend door
een permanent aanwezige parkeer-

wacht, die zonodig geassisteerd zal

worden door een tweede funktionaris,

zei de voorzitter. Inschakelen van de
reservepolitie was volgens hem 'onmo-
gelijk'. Dit korps kan alleen in bijzon-

dere gevallen optreden. Het voorstel

van de heer Flieringa de meters naar
de Brederodestraat te verplaatsen

meende hij ernstig te moeten ontra-

den, 'omdat het de kontrole op de
parkeerders zou bemoeilijken'.

Mevrouw HUGENHOLTZ trad op-

nieuw in het strijdperk en somde nog
eens al haar bezwaren tegen het voor-

stel op. De heer NAWIJN probeerde
ze één voor één weg te nemen, waar-

op mevrouw Hugenholtz weer reageer-

de met de voorzitter 'een geweldige
optimist' te noemen.
'Dat wil ik niet tegenspreken', ant-

woordde de heer Nawijn minzaam.
Toen werd er gestemd. Eerst over het

voorstel Flieringa de meters naar de
Brederodestraat te verplaatsen. Dit

voorstel.werd met 6-10 stemmen
verworpen. Het plan van b en w werd
daarna zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.

De raadsdame keek strak voor zich uit

De blik waarschijnlijk gericht op totale

chaos, ontreddering en ontbinding

veroorzaakt door rebelerende langpar-

keerders, baldadige elementen en niet

te veigeten de zoutaanslag.

mei



oneelniemandalletje
familieberichten familieberichten

Opnieuw had de toneelvereniging 'Wim
Hildering' een stuk van Wim Bischot in

studie genomen en zij gaf daarvan za-

terdag en zondagavond een voorstel-

ling in verenigingsgebouw 'De Krocht'.

Het was het blijspel 'Nacht in hotel Re-

gina', een, zoals voorzitter Hildering in

zijn welkomstwoord al aankondigde
'niemandalletje', en daar kunnen we
het volkomen mee eens zijn.

Het draait allemaal om het feit dat de

bruid, die in de rosé bruidskamer op
haar bruidegom wacht, daar de ober

ziet binnenkomen met de gebruike-

lijke fles champagne van de attente ho-

teldirektie. Ze rent de kamer uit en dan

begint een reeks verwikkelingen en mis-

verstanden en dat allemaal midden
in de nachtelijke uren met de
gasten uiteraard gekleed in

mevr, kraan-meeth

négligé en pyama. Het stuk speelt zich

af in verschillende kamers van hotel

Regina en door het wijzigen van het

kamernummer boven de deur en het

verwisselen van de wandversiermgen
werd dat heel aannemelijk gemaakt.
Vanzelfsprekend moest daartoe het doek
steeds even zakken en aangezien het slot

op een onlogies moment kwam (wij

menen ons te herinneren dat Wim Bi-

schot al eens eerder een toneelspel op
een vreemde manier liet eindigen) had
de zaal niet in de gaten dat het afgelo-

pen was en kwam het appfaus pas toen
de spelers hand in hand nog eens voor
het voetlicht kwamen. Maar uiteindelijk

hadden we de hele avond al zoveel ver-

warringen meegemaakt dat die ene er nog
best bij kon.

De spelers beleefden duidelijk veel ge-

noegen aan hun rol en gaven van de
verschillende personen aardige typerin-

gen. Het bruidspaar Pierre en Katerine

werd heel plezierig gebracht door Ed
Fransen en Gonny Heierman. Riek Kok
en Joop van Droffelaar oogstten veel

sukses als het echtpaar Vorst, dat op hun
twintig-jarige trouwdag het in hotel Re-

gina allemaal weer eens over wil doen.
Jan van der Werff was uitstekend als de
akteur die na een vermoeiend optreden
gekonfronteerd wordt met zijn vroegere

minnares, gespeeld door Loes de Krij-

ger, die een heel geslaagde vertolking

gaf van de het met de moraal niet zo
nauw nemende Laura. De rol van echt-

genote Petra was bij Miep Hildering

in goede handen. Een belangrijk aan-

deel hadden Con Slagveld en Wil van
Waardenberg als kelneren kamermeis-
je en Wilma Belder paste als de niet

op zijn mondje gevallen piccolo heel

goed in het geheel. Cor de Krijger en
Bart Loerakker maakten Vernuil en
Pedro Sax, die beiden iets te maken
hadden met valse cheques, heel aan-

nemelijk.

De regie was in handen van Alie Bol,

Arie Kerkman had voor de dekors
gezorgd, Rien Frederiksz voor de
grime en Truus Lorenz soeffleerde.

Aan het begin van de voorstelling me-
moreerde de voorzitter het heugelijke

feit dat 'Wim Hildering'in de wed-
strijd om het landjuweel, uitgeschre-

ven door de Culturele Raad Noord-
Holland met 'Het derde woord' twee
eerste prijzen had behaald, te weten
één voor de regie en één voor het de-

kor. Aan het slot waren er orchideeën
voor de dames en hartelijke woorden
voor alle medewerkers, waarbij voor-

zitter Hildering speciaal het woord

m

fiiëüws
Êort& klein

• Tijdens een vorige week in de Fle-

mingstraat gehouden oefening van het

brandweerkorps viel een 32-jarige

vuurbestrijder van de zgn. hoogwer-
ker en brak zijn rechterpols. Het on-

geval gebeurde toen een aan de hoog-

werker bevestigde lijn brak waarmee
de brandweerman zich naar de grond
liet zakken.

• Op dinsdag 4 mei a.s. vindt de jaar-

lijkse herdenking van de oorlogsslacht-

offers uit de jaren '40 - '45 plaats tij-

dens een bijeenkomst in de hervorm-
de kerk aan het Kerkplein.die na af-

loop zal worden gevolgd door een
stille tocht naar de herdenkingsplaats

in het Vijverpark. De bijeenkomst in

de kerk, waar burgemeester A. Nawijn
het woord zal voeren, begint om
19.00 uur en eindigt om 19.30 uur.

De deelnemers aan de stille tocht ar-

riveren om 20.00 uur bij het monu-
ment in het Vijverpark waarna twee
minuten stilte in acht zal worden ge-

nomen.

• Ondanks vrijwillige bijdragen, ver-

koop van oude kranten en stickers en

deelname aan de toto zijn de financiële

vooruitzichten voor de Zandvoorse
Reddingsbrigade weinig rooskleurig.

Voor dit jaar wordt een begrotings-

tekort van f 3.775,— geraamd op een

uitgavenpakket van f 1 1 .600,— t.b.v.

de beveiliging van baders en zwem-
mers in zee. Ook vorig jaar werd een
verlies geleden. ZR B-voorzitter Bi-

senberger deelde dit mee tijdens de
jongste algemene ledenvergadering

van de kustwachters. Besloten werd
het gemeentebestuur te verzoeken
de jaarlijkse subsidie van f 6000,—
te verhogen en het tekort van vorig

jaar weg te werken.

• Ongeveer honderddertig personen

namen deel aan de onlangs door de

plaatselijke afdeling van 'De Zonne-
bloem' in het verenigingsgebouw

'De Krocht' georganiseerde bijeen-

komst voor in Zandvoort woonach-
tige zieken en bejaarden. Aan het

programma verleenden o.a. leden

van het rk. kerkkoor en het Dames
Vocaal Ensemble o.l.v. mevrouw
Visser medewerking met de uitvoe-

ring van geestelijke- en voorjaarstie-

deren.

Het vervoer van de zieken en bejaar-

den werd verzorgd door partikulie-

ren en leden van het zandvoortse
Rode Kruis.

• Het paasvoetbaltoernooi van de

zandvoortse basisscholen alsmede
van de Van Eeghenschool en de

Aerdenhoutse Schoolvereniging is

gewonnen door het elftal van de

Beatrixschool. Op de tweede plaats

eindigde de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool en de derde plaats

was voor de Hannie Schaftschool. Di-

rekt na afloop van de finale vond de
prijsuitreiking plaats waarbij het

kampioenselftal de wisselbeker en

vergulde medalje ontving. De ploegen

die op de tweede en derde plaats -

eindigden kregen resp. zilveren brons.

foto F rans van Loon

richtte tot de werkers achter de scher-

men, met name Wil Kerkman-Elzinga,
Arie Kerkman en Jan van der Werff,

tot de adverteerders en tot de assisten-

te van de regisseuse, Christine, en
werd de jarige Ed Fransen door Riek
Kok naar voren gehaald om namens
de werkende kring een kadobon in

ontvangst te nemen.
Het bestuur liet zijn gelukwensen ver-

gezeld gaan van een flakon aftershave.

• Afgelopen vrijdag werden vijf be-

ambten van het PTT-kantoor Zand-
voort gehuldigd die 10, 15 en 20 jaar

op vrijwillige basis verbonden zijn

aan de bedrijfszelfbescherming (BZB)
van het postkantoor. Burgemeester A.
Nawijn reikte aan de heren J. Bakker,
J.J. Drommel en C.P.A. Stokman
(10 jaar bij de BZB), D. van Duijn (15
jaar BZB) en H. Bos (20 Jaar BZB) de
vrijwilligersmedalje met de daarbij be-

horende oorkonde uit.

• Zaterdagmorgen heeft burgemees-
ter A. Nawijn elf leden, die onlangs
zijn toegetreden tot het korps reserve-

gemeentepol itie, beëdigd. Hierdoor is

het korps op de maksimale sterkte van
achtenvijftig man gekomen. De instal-

latie, die plaats vond in de raadzaal

van het gemeentehuis, werd bijge-

woond door de leden van het kollege

van b en w en een groot aantal raadsle-

den. Na dit gebeuren huldigde burge-

meester Nawijn twee reservisten die

tien jaar en zes reserveagenten die vijf-

tien jaar aan het korps verbonden zijn.

overleden: Maria Johanna Wilhelmi-

na Paulsen, oud 91 jaar, gehuwd ge-

weest met F.D. Wismeijer; Cornelia

Negrijn, oud 83 jaar, gehuwd geweest

met G. Bezemer.

ondertrouwd: Dane Stojnic en Elsje

van Gog; Hervé Bernard George Millet

en Eigenie Johanna Elisabeth Maria

van Rooij; Robby Kiburg Ingrid Paula

Meijer; Uulke Dick Stinne en Margare-

tha Hoogeveen; Egbertus Johannes
Bonset en Henriëtte Maria Brouwer;
Johan Vlaanderen en Jantje Jantine

Boonstra; Jan Hendrik Terol en Elisa-

beth Maria Theresia Willemsen; Micha-

el Adrianus Vork en Anna Christina

Lover.

gehuwd: Frank van Egmond en Ca-

tharina Philomena Josefa Vleeshou-
wers.

geboren buiten de gemeente: Joan-

ne Barbara, dv W. Slaney en C.J. Brown;
Jenny, dv. P.J.F. Perquin en S.M.T. In-

den; Angela dv, W.C.F. Schilpzand en
J. Bos.

overleden buiten de gemeente: Jo-

hanna Maria Zoutman , 88 jaar, gehuwd
geweest met F.W. Eijgenstein.

op donderdag 6 mei 1976 hopen onze ouders, opa en oma

P.E. van der VELD
en -

P.C.A. van der VELD - van der Meij

hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Op die dag wordt er 's middags om 2 uur een H. Mis uit dank-
baarheid voor hen opgedragen in de parochiekerk St. Agatha,
Grote Krocht te Zandvoort.

Receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur in Hotel Keur, Zeestraat
49 te Zandvoort.

Zandvoort, april 1976.
Zandvoortselaan 20.

hun kinderen en

kleinkinderen

HERVORMDE KERK
zondag 2 mei a.s.:

10.30 uur: Ds. C.Mataheru
Jeugdhuis: Jeugdkapel—dhr. N.v.Wijk

GEREFORMEERDE KERK
zondag 2 mei a.s.:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d Leer te Drie-

huis.

19.00 uur: Ds. H.J. Hasper te Halfweg,

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 2 mei a.s.:

10.30 uur: prof. dr. C.W. Mónnich ev.

luth. Amsterdam.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9 45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30-1 1.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

— De gemeenteraad besloot voor de

bouw van een gekombineerde basis-

en kleuterschool ter vervanging van

de huidige Hannie Schaftschool en

Suringarschool aan de Corn. Slegers-

straat een krediet van f 1 .625.000,-
beschikbaar te stellen. Tijdens de
nieuwbouw zullen de kleuters van de

Suringarschool in de Hannie Schaft-

school worden ondergebracht.

— De afgevaardigden gingen in princi-

pe akkoord met de renovatie van de

Oranje Nassauschool. Het vijftig jaar

oude aan de Gerkestraat grenzende
hoofdgebouw anneks gymlokaal zal

worden gesloopt om plaats te maken
voor een school van in totaal negen
lokalen plus een gymlokaal.

— De raad voteerde een krediet van
f 675.000 — voor de vernieuwing van

de riolering in het dorpscentrum. In

oktober a.s. zal een begin worden ge-

maakt met de vernieuwing van het

buizen- en puttenstelsel in de Halte-

straat. De heer Weber (pvda) merkte
op dat niemand zich de illusie moet
maken dat de overstromingen in de
lager gelegen zijstraten van de Halte-

straat straks tot het verleden zullen

behoren. Wateroverlast heeft dus nog
een toekomst.

— De nota van uitgangspunten voor
het Amsterdam - Noordzeekanaal ont-

lokte lofprijzingen aan de raad. In de

nota verzet Zandvoort zich tegen de

aanleg van een voorhaven in Umuiden.

— Aan het slot van de openbare bijeen-

komst deelde wethouder Aukema van
financiën en onderwijs mee, dat onlangs

rijksgoedkeuring was verkregen voor de

bouw van een groot gymnastieklokaal

in Zandvoort nieuw-noord. Een hele

opluchting vond de gemeenteraad.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Weekenddiensten artsenpraktijk:

Bouman - Mol
zondag 2 en zaterdag 1 mei a.s.

Dr. G. Mol, Koninginneweg 34A,
Tel. 5091.

ZUSTERDIENST
zaterdag 1 en zondag 2 mei a.s.:

Zuster E. Poldervaart-Spaans, Kruis-

laan 54, Hoofddorp. Tel. 02503 -

60 00.

APOTHEKERSDIENST
vrijdag 30 april

apotheek Mulder tot 17.30 uur.

vanaf 17.30 uur t.e.m. donderdag 6 me
a.s. Zeestraatapotheek.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein

2525 Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en

2525 slaapkamer met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Soph ia-

weg 4.

Jl023) 2422 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB -SKODA- POLSKI -

dealer - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade
service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2-12. Off. RENAULT
dealer • service en verkoop.

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort

SocoiloppmJCiediet.

Sefiwïaplu vimwbwi

/paarbonk
• uw/t n«d«rkjnd



omroepers

TE KOOP aangeb.: Land-'

rover prijs f 2.250,—. Tel.

51 10.

WEGGELOPEN
rode, slanke kater m. wit

befje, 2 jr. oud. Wil degene

die hem gezien of thuis

heeft hem tegen beloning

terug • bezorgen bij 'De

Schelp' 12, tel. 6449.

TE KOOP AANGEBODEN
80 m2 opslagruimte met
krachtstroom in centrum.

Tel. 24 88.

J. PAAP
Strandpaviljoen 8

"TREFPUNT"
vraagt

toiletjuffrouw

Tel. 64 06 of 5168

Jong gehuwd echtpaar

zondör kind-, zoekt

WOONRUIMTE
voqr permanent

gr. zomerhuis of vrije etage

bestaande uit: 3 of 2 gr. ka-

mers met keuken en douche.
Brieven onder nr."310 buro
van dit blad. „,*.

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Te huur gemeub. s/rij boven-

huis, v. perm., cv., f 500,—
p.m. Brieven onder nr. 320
buro van dit blad.

Te huur gem. kam. v. perm.

gebr. keuk., douche, cv.

f 60,— p.w. Brieven onder -

nr. 321 buro van dit blad.

De klompenmaker met al

zijn attributen, de delft-

blauwschilder, een echte

wolspinster, prachtig an-

tiek, een geweldige'verza-

meling Balinese kunst, dit

alles is te zien in Hillegom,

Frederikslaan 10, in de

HOLLAND HANDICRAFT
& ANTIEK MARKET.
Leuk voor U zelf, leuk voor
Uw kinderen en interessant

voor Uw gasten.

Wij zijn iedere dag open tot

eind mei. Vrij entree, U bent

van harte welkom.
Route beschrijving:

Tussen Hillegom - Lisse, na»'

bij steenfabriek Hyacinten-

laan afrijden en onze bor-

den volgen.

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks open van

9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

2. tal. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

V

Klem en .groot

eten

v.d-WERFF'S
'brood
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap
stokken, huisbars, enz. •

Fa. Waterdrinker, Dorps-

plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STUKADOORS-
* METSEL-
* TIMMER-
* TEGEL-
* VOEG-
* BETON-
* RIOLERING-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SIER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
yrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van 'de Kerkstraat

EfTUTI

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

FM. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

Gevraagd spoed
2e KAPSTER

' die zelfstandig wil en kan werken in een
prettige sfeer, in gezellige salon.

Coiffure TVION PETIT'
Hogeweg 27

Zandvoort
Tel. 6969.

na 18.30 uur 020 - 36 66 35

'STICHTING ZEESTER ONTMOETING'
maakt bekend dat op zaterdag 1 mei a.s.

met motoren over het strand gereden zal

worden van Zandvoort naar Noordwijk
aan Zee van plm. 16.30 uur tot plm. 18.00
uur, met toestemming van de gemeente
Zandvoort.
Nadere inlichtingen Postbus 4290, Amster-
dam.

woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:

1. de beneden duplexwoning

NIC. BEETSLAAN 24

inhoudende: woonkamer, slaapkamer.
—

^
Huurprijs f 91,70 per maand.

%. de woning

HEIMANSTRAAT 1

inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, zolder, individuele cen-
trale verwarming (gasverbruik voor- ei-

gen rekening). ^-^ -

x
Huurprijs f 229,15 per maand. " *

3. de flatwoning

FLEMINGSTRAAT 92

inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 385,35 per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt

op rangnummer. Het bestuur verstrekt

een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning be-

rust bij Burgemeester en Wethouders. Het
inkomen van het gezinshoofd is medebe-
palend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 4 mei
a.s. 19.00 uur, aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermelding
van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst donderdag 6 mei a.s.

om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

Wij vestigen de aandacht van belangstellenden
op de mogelijkheid tot woningruil tussen
bewoners van woningen der vereniging.

Publicatie geschiedt door vermelding in een
ruilrubriek, die u aantreft aan het kantoor
van de vereniging. Dinsdag 4 mei a.s. zal het
kantoor 's avonds gesloten zijn.

GEMEENTE WATERBEDRIJF

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in de navolgende nacht-
uren de waterdruk zeer gering zijn.

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats in de periode:

maandag 10 mei t/m vrijdag 14 mei a.s. van 23.30 uur — 5.15 uur en
maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei a.s. van 23.30 uur — 5.15 uur.

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats op dinsdag 25 mei a.s.

van 23.20 uur — 4.00 uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig mogelijk water te

tappen of anders wat water in voorraad te nemen.

simMUM
vraagt voor direkt

IEMAND VOOR DE ALGEMENE DIENST
's morgens en/of 's avonds.

Eventueel 65 plusser, ook part-timer.

AFWASHULP
's morgens en/of 's avonds

eventueel 65 plusser, ook part-timer

Mr. Troelstrastraat 62

3a. i£. "Balledux & Z,n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken oaame vrijblijvend offerte

BEGRAFENISSEN

CREMATIES - TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

CAFÉ - RESTAURANT - BAR

DE KOUSEPAEL
VERWACHT U VANDAAG VAN 4 TOT 10 UUR om de ver-

nieuwde zaak te zien.

Haltestraat 25

Hijskranengeel?
Wat voor kleur u ook wilt,

de kleurenduizendpoot van Flexa maakt

'm wel even. Komt dat zien. 't Is een

kleurenmengmachine.

Mengt alle soorten verf die u

kiest. Hoogglanslak, salin, of Acryllatex

muurverf.

Allemaal bij uw vertrouwde Flexa

leverancier, p^— -*^

fleXa

r% X»
^x

PARADIJSWEG 2

TELEFOON 02507-5602keur& zoon
De kleurenduizendpoot van Flexa

maakt elke kleur die u wilt.

Goednieuwsvoo?
automobilistenin

Zandvoort

I voorminder geld. ^/e
*J^$tfW «>«***•

I v.a.f7598.« v.a.i9995.-

[GaragebedrUfFlinterman BV]

SKODA®
meerauto
voorminder geld.

Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.



Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
• Telefoon 27 93

Ook het
kostuum

inuw
stijl..

WÊÊÊÊ8$i!:
:

haltestraat 10 - telefoon 2005

Sckitd&&6edei$

H.C. UOH tyfrfy 2638

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

vitrages ;:— overgordijnen

GARDISÈTTE - /

kuik textiel
Grote Krocht 30-32..- Tel: (02507) 6975

De
Steenhouwer

Toekomstig adres voor Kantoor,, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Opening medio APRIL 1976

restaurants

VERSTEEGE
-&- ttotetaitletrbeïirijl

ïÖaltcstwat 18 - Han&tooort

telefoon 02507-4499

bliksemaanbieding:

knijpkat

•^s*

De originele knijpkat is er weer, u kent hem
riog uit andere tijden. Probleemloos,

battenjloos, nostalgisch licht als u hem
knijpt ( vooral in het donker).

Alternatief en besparend voor een te

gekke prijs, alleen bij Wilkes:

wilkes prijs

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem 0)23) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. '023 - 33 19 75

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

,_ Restaurant open vanaf

10 uur.

'C
Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

j
gegeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

Doivenvoorden
\^Hetgehelejaargeopend^ TELEFOON

/

/ 02507-2824
Reserveertijdizuwtafil

zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

y \^ kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

f M TonéöCie
zeestraat 55 - telefoon 4681

Bekijk de nieuwe kollektie
behang-en wandbekleding van

Rath& Doodeheefver. Bij:

Uw R&D adviseur:

C.J.PAAP
Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06
(bij ons zwembad)

SCHILDERSHAL
DINSDAGS GESLOTEN

R&D wandbekleding in schitterende kleuren, dessinsen materialen voor uw
kamer, slaapk" mer, keuken,gang, trap, zolder, hobbykamer, badcel en toilet.
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wel-er bosm
oos

erna

foto Frans van Loon

zandvoortse koerani

in vroegere mariasc
De Zandvoortse Koerant gaat dit weekeind verhuizen en zal worden gevestigd in het hoeklokaal aan de
Koninginneweg van de voormalige Mariaschool. Vanaf a.s. maandag kunt u ons, redaktie en administra-

tie, bereiken via de hoofdingang aan de noordzijde van het voormalige schoolgebouw. Wanneer de inmid-

dels bij de gemeente ingediende bouwtekening van het architektenburo Coen Bleijs wordt goedgekeurd
krijgt het kantoor van de koerant een entree aan de straatzijde en komt er een nieuwe raamindeling. Op
dit moment zijn medewerkers van de koerant druk bezig het nieuwe en ruime onderkomen voor redak-

tie, administratie en techniese voorbereiding van ons blad op te knappen en in te richten.

burgerlijke stand

overleden: Gerardus JacobusTurk,
oud 26 jaar.

gehuwd: Antonius Jacobus de Vreng,

en Diederika Antonia Bierman; Karel

Frederik en Mellenbergh en Berendina
Ott.

geboren buiten de gemeente: Tama- ,

ra Jane dv., J.P. Burdorf en M. de
Graaff.

overleden buiten de gemeente: Al-

be rt Boogaard, oud 78 jaar, gehuwd
met Neeltje Buurman; Klaas Paap,

oud 77 jaar, gehuwd met W.G. den
Otter; Klaas Jorna, oud 48 jaar, ge-

huwd met J.M. Voogd; Jeneatte Min-
nebo, gehuwd met A.J. Woerkens;
Jacob Berkhout, oud 61 jaar, gehuwd
met A.H. Bluijs; Louwina Frederika

ten Hoote oud 78 jaar, gehuwd met
J. Pree.

Rört&klèire
• Naar wij vernemen zou gisteren over-

eenstemming zijn bereikt tussen de Na-

tionale Stichting tot Eksploitatie van

Kasinospelen in Nederland en de direktie

van nv. Bouwes Eksploitatiemaatschappij

over de vestiging van een kasino in hotel

Bouwes aan de kop van de Kerkstraat. Er

zou een meerjarig kontrakt tussen Bouwes
en de stichting zijn getekend waarin het

onderdak voor het kasino wordt geregeld.

Als datum van opening van het eerste

legale speelhuis in Nederland wordt
vrijdag 1 oktober a.s, genoemd.

raadslid H. E.Bosman kontra....

Nee, het botert niet tussen de fraktie

van de vvd in de zandvoortse»gemeen-
teraad en pvda-wethouder l.M. Auke-
ma. De liberalen en socialisten zijn

weliswaar koalitiegenoten in het kol-

lege van b en w, maar de persoonlijke

verhoudingen staan op scherp.

Een paar weken geleden viel de vvd
over de uitlatingen van de wethouder
in het Haarlems Dagblad inzake de
toeristenbelasting en dit keer heeft

de liberale afgevaardigde H.E. Bosman
een brief aan b en w geschreven,waar-

in hij boos reageert op de beantwoor-
ding van zijn vragen door de heer Au-
kema in de jongste raadsvergadering.

Dat gebeurde toen de heer Bosman
informeerde naar de bouw van een
nieuw schoolkompleks. Wethouder
Aukema antwoorde toen nogal geïr-

riteerd dat de heer Bosman nog de-

zelfde dag gesproken had met de

chef afdeling financiën over dit on-

derwerp. Hij (de heer Aukema)) was
best bereid om in het openbaar eksa-

men te doen, maar achtte het onjuist

dat hij de door de ambtenaar aan de

heer Bosman verstrekte inlichtingen

opnieuw moest herhalen.

Door deze reaktie raakte de heer Bos-

man op zijn beuit geprikkeld en riep

dat de wethouder buiten zijn boekje

ging. Kortom herenleed.

(Volgende week donderdag weer op
de vpro-tv ter uwer informatie en

warm aanbevolen).

Na tussenkomst van burgemeester A.

Nawijn, die opmerkte dat alles op
een misverstand berustte, en een toe-

geeflijk gebaar van de heer Aukema,
leek het incident gesloten.

Maar niets van dit alles.

RENAULT 17
Sportiefste model van
Renault.
Ook met voorwielaan-
drijving en alle andere
specifieke eigenschappen.
In vele uitvoeringen met
moderne.kleuren.
GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z'n geld.

Benzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 12.2 (TL).

Technische gegevens:

TL: 1565 cc -90 DIN pk -

170 km/uur.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT

De heer Bosman haalt een schrijnen-

de wond, opgelopen in het duel, op-

nieuw open.

In een brief aan het kollege stelt hij

dat in het gesprek met de betrokken
ambtenaar heel andere zaken aan de

orde zijn gesteld. Hij vindt dat het

optreden van de wethouder volko-

men misplaats is, en 'zeker wanneer
dit de instemming zou hebben van

uw kollege, een ernstige inbreuk kan
maken op de vertrouwensrelatie die

er tussen de leden van de raad en de

ambtenaren behoort te zijn'

Vandaar dat hij b en w vraagt deze

zaak te onderzoeken. Hij is van me-
ning dat voor een goede besluitvor-

ming in de gemeenteraad raadsleden

informatie mogen ontvangen van

terzake deskundige ambtenaren.
Verder zegt hij dat het een verant-

woord personeelsbeleid is dat ambtena-

ren die deskundige adviezen verstrek-

ken niet in de raadsdiskussies worden
betrokken. Hij vraagt of wethouder
Aukema door zijn opmerkingen niet

buiten zijn boekje is gegaan waardoor
een remmende invloed kan uitgaan

op ambtenaren die door raadsleden

worden geraadpleegd. Tenslotte wil

hij van het kollege weten of raadsle-

den tijdens de raadsvergadering vra-

gen mogen stellen, die eventueel ook
in het beraad met ambtenaren al

doorgesproken zijn, ook al is dit in

dit geval niet gebeurd.

Nou, als dit niet leidt tot een politieke

breuk tussen de liberalen en de socia-

listen wat voor zwaar wegende redenen
zouden dan nog de oorzaak kunnen
zijn. Of futiliteiten als grondpolitiek

of een heffing op het toeristenbezoek?
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wê e

7

n

5
V3.00 ÜUr.e"' 7 bekend vnj.

ri

7 bondenS^an77
.00

^^woen:d̂
7a-nden v^-

nder

W%%--

(en voordele)^^ vakantie // ^ET SPOEDMET SPOED

pART-TlMERS
GEVRAAGD

° aagen Ü
'nfo«»eer, eens bij

' "1.1. wasset
/

D

Randvoor? / *
n
f 7 Ha/test^

raagd

Reisbureau

Gr- Krocht 20
Te,efoon 2560

2e i

RAAMB/LJETTEN

Drukkerij
Va" Petegefn & 2n

5erkstraat 28
^andvoort
Te'efoon 27 93
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DEALER
Chrysler—Simca

—

Matra—Sunbeam

Autobedrijf

T/T VERSTEEGE
WMmÊM O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend, dat bij besluit van 26 april 1976, nr. 38, Ko-
ninklijke goedkeuring is verleend aan de nieuwe Verordening
op de heffing en invordering van een reinigings- en rioolaf-

voerrecht in de gemeente Zandvoort.

De nieuwe verordening treedt in werking met ingang van
1 januari 1976.

Het rioolafvoerrecht voor de gebruikers van percelen of per-

ceelsgedeelten, niet dienende tot woning, zoals bijv. hotels,

restaurants, winkels, werkplaatsen e.d., wordt m.i.v. het be-

lastingjaar 1976 berekend op basis van het aantal m3 water

dat in het jaar, voorafgaande aan het belastingjaar is verbruikt.

Vooral voor bedrijven met een hoog waterverbruik zal de aan-

slag aanzienlijk hoger zijn dan vorig jaar.

Het nieuwe recht wordt als volgt berekend:

A. een vast bedrag van f 81,— per jaar.

B. indien in een jaar meer dan 100 m3 water wordt afge-

voerd, is boven het onder A genoemde (minimaal) ver-

schuldigde bedrag een recht verschuldigd van:

IS UW LEVEN 55 GULDEN WAARD!
Dus. . . .zwemmen als je leven je lief is.

Dat kan in "De duinpan" van Zandvoort.
Vanaf vandaag kan men zich opgeven voor onze

ZWEMLESSEN
Kleuterlessen (vanaf 4jaar) 3xperweek'
Kinderlessen (vanaf 6 jaar) 4x per week
Volwassen 2x per week

f55,-- kost de leskaart. (tot het behalen van het diploma of
maximaal een halfjaar les - maar dan heeft v 't natuurlijk al
lang gehaald)

De entreeprijs is f 2,45
Een 10-badenkaart kost ƒ20,- en een half-jaarsabonnement
f 65,—
Een half-jaarsgezinsabonnement kost f 137,50.

0,55 per m3 boven
0,45 per m3 boven
0,40 per m3 boven.

0,30 per m3 boven
0,20 per m3 boven
0,10 per m3 boven

100 m3 t/m
500 m3 t/m

1.000 m3 t/m
5.000 m3 t/m

10.000 m3 t/m
20.000 m3

500 m3
1.000 m3
5.000 m3

10.000 m3
20.000 m3

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

De Secretaris, De Burgemeester
J. Hoogendoorn A. Nawijn

FEEST-CONCERT t.g.v. 20 jaar

ZANDVOORTS CHRISTELIJK KINDERKOOR
op vrijdag 21 mei in de Gereformeerde Kerk in- -

gang Emmaweg.
Medewerking van Robbert en Anja van Lint.

Zingen met begeleiding van oude instrumenten.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel- '023 - 33 1975

bliksemaanbieding:

knijpkat

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

De originele knijpkat is er weer, u kent hem
dog uit andere tijden. Probleemloos,
batterijloos, nostalgisch licht als u hem
knijpt ( vooral in het donker).

Alternatief en besparend voor een te

gekke prijs, alleen bij Wilkes:

wilkes prijs

VERSTEEGE
•& ttttttóltUrbtirijt

Jtaltrttmat 18 • Hanbboott

lEtlttoon 02507-4499

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlcn (023) 311140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Schildee*

Uddft

Biohorma
~"«^m

Wetenswaardigheden over een gezonde levenswijze door

.

Symphosan

Wanneer wij wandelen door bos en veld, langs
weilanden en slootkanten beseffen wij zelden,

dat daar in alle stilte vele goede helpers groeien,

die op een juiste wijze verwerkt een nuttige hulp
voor ons kunnen zijn. Vaak zijn het nietige on-
kruiden die dikwijls veracht worden doch bij een
nadere beschouwing onze achting verdienen.

Een voorbeeld hiervan is de onaanzienlijke
smeerwortel ofwel SYMPHYTUM OFFICINA-
LE, die in weilanden en langs sloten groeit. Deze
wortels bevatten een plantenslijm dat omhul-
lend weikl en waardevolle hulp biedt bij in-

wendig gebruik wanneer wij door verkeerd voed-
selgebruik een darmcatarre of diarree opgelopen
hebben. Ook wanneer wij aan verstoppingen lij-

den zal deze smeerwortel helpen hieraan een
eind te maken. Uitwendig kan ze toegepast wor-
den bij brand- en schaafwonden. Bovendien is

het voor de dames goed nieuws dat het een pri-

ma huidverzorgingsmiddel is en door zijn ad-
stringerende werking de z.g. „kraaiepootjes" be-
strijdt.

Deze symphytum off. is in de laboratoria van
Dr. h.c. A. Vogel, verrijkt met de extracten van:

HYPERICUM PERF., ofwel St. Janskruid, dat
een goede doorbloeding bevordert.

HAMAMELIS VIRG-, de virginische toverhaze-
laar, veelvuldig toegepast bij ingewandsziekten,
vooral die welke bloedingen veroorzaken.

SANICULA EUR., ofwel heemkruid. De tinc-

tuur hieruit gewonnen gaat ontstekingen van de
slijmvliezen tegen, vermeerdert de toevoer van
witte bloedcellen en is wondhelend.

SOLIDAGO VIRGA AUREA, de guldenroede,

is de volgende toegevoegde component, die voor-

al in bossen en op bergen groeit. Zij heeft de
eigenschap dat haar tinctuur gunstig werkt bij

.

darmkwalen. Reeds in oude tijden wordt ze als

wondhelend geroemd.

ARNICA MONTANA, het valkruid of wolver-
iei, is vrij zeldzaam op het vlakke land, doch
groeit vooral in de bergen. Zij levert een tinc-

tuur die zeer gunstig werkt bij kwetsuren en ver-

stuikingen.

Tenslotte nog het zeer onaanzienlijke SEMPER-
VIVUM TECTORUM ofwel huislook of dak-
look, dat graag op dakpannen of strodaken
groeit.

Het is inheems in Zwitserland en de tinctuur

hiervan wordt vooral toegepast bij maagzweren
en uitwendig bij brandwonden en kwetsuren. De
uit deze 7 componenten samengestelde A. Vo-
gel's SYMPHOSAN mag in geen huisapotheek
ontbreken, omdat ze zowel in- als uitwendig
zoveel toepassingsmogelijkheden heeft.

Het is verkrijgbaar in flesjes van 50 cc en
150 er.

Reform Moerenburg ,

Verkrijgbaar bij

Speciaaldrogisterij

Haltestraat 8 Zandvoort Telefoon 6123
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Dimension 4

is de naam voor
een nieuwe manier
van behangen.

Ongekende variaties

dessins in dezelfde ruimte en
helemaal op elkaar afgestemd.
U bent niet meer afhankelijk

van een gekozen dessin,

nee, vanaf nu behangt u de
wanden van uw woning
helemaal naar üw smaak.
Het handige behang- dtmenston

kaartspel helpt u daarbij.

Bij ons ligt het: ^*t

keur& zoon
[

PARADIJSWEG 2 TELEFOON 02507-5602 [

I ! I.——^^

^

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

ZANDVOORTS CHRISTELIJK KINDERKOOR
oJ.v. Pieter de Jong

Zingt op vrijdag 21 mei in de Gereformeerde kerk
ingang Emmaweg.
Robbert en Anja van Lint zingen er óók !

RESERVEER reeds deze avond, vol muzikaal
genot.

3<x. £.. ^alledux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis

met het weekeind-bloemetje dat haltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. 35

SPECIAL1TEITENRESTAURANT - BAR

iche
Restaurant open vanaf

10 uur.

^ Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

L^geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 - Tel: (02507) 6975
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eim De micro-voetbalkompetitie 1976, die

in april met een bescheiden program-
ma startte, gaat in mei op volle toeren
draaien. In totaal moeten de 40 deelne-

mende teams 150 wedstrijden spelen,

waarvan er op iedere werkdag tot en
met 4 juni vijf worden afgewerkt.

Het programma voor de komende da-

gen luidt:

woensdag 5 mei:

Tijd/uur:

ZANDVOORT
EN

OMGEVING

'In het zien van het grote gevaar dat

ons gehele volk bedreigde, het gevaar

van geestelijke verwording, verlies van
normbesef en zedelijk verval van de
burgerij door vervolging, dwangarbeid,
mishandeling, terreur en stelselmatige

uithongering lag het geheim van de
verzetsstrijders in de oorlogs- en be-

zettingsjaren '40 - '45'.

Dit zei burgemeester A. Nawijn tijdens

de dinsdagavond in de hervormde kerk
gehouden samenkomst ter herdenking
van de oorlogsslachtoffers uit de twee-
de wereldoorlog. 'Het geheim ook',

zo vervolgde de heer Nawijn, 'van hun
onversaagdheid, hun moed om vol te

houden met de dood voor ogen en hun
grote en stimulerende invloed op de
geestelijke weerbaarheid van het volk

waardoor de vijand tenslotte werd
verslagen'. Daarom, zei de heer Na-

wijn, is het goed eenmaal per jaar bij-

een te komen om hen die het hoogste
offer voor onze vrijheid brachten te

herdenken, leder met zijn eigen ge-

dachten en herinneringen aan geval-

len verwanten, vrienden en hun on-

gekende medestanders. 'Laat dit her-

denken zinvol blijven', merkte spre-

ker op, 'door positief werkzaam te

zijn voor datgene waarvoor de offers

werden gebracht: de geestelijke-, ge-

loofs- en gewetensvrijheid/ eerbied

voor het leven , verdraagzaamheid,

menselijkheid en recht.'

Aan de bijeenkomst werd vokale en
instrumentale medewerking verleend

door het Dames Vokaal Ensemble o.

I.v. mevrouw F. Nierop-Petiet en de
heer G. van Zwieten de Blom aan het

orgel. De samenkomst werd geopend
en besloten met samenzang door de
circa hondervijftig aanwezigen, o.w.

de wethouders I.M. Aukema en K.C.

van der Mije Pzn. Na afloop van het

gebeuren in de hervormde kerk volg-

de de traditionele stille tocht naar

het gedenkteken voor de oorlogsslacht-

offers in het Vijverpark.

19.00
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aktiekomité wil lengte

van racebaan
drasties bekorten
In zijn kommentaar op de Nota Uit-

gangspunten voor het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied toont het

Anti-Circuit-Komité Zandvoort zich

verbaasd dat met geen woord wordt
gerept over het lawaai dat door auto's

en motoren wordt geproduceerd tij-

dens racewedstrijden. Het komité is

daarom om zo verbaasd,omdat in de

nota wel uitvoerig aandacht is be-

steed en terecht aan de 'geluidshinder

van Schiphol en Hoogovens.

Wanneer, zo vervolgt het komité, de

nota een overzicht heeft willen geven

van een aantal aktuele knelpunten,

dan had het probleem van de geluids-

overlast van de racebaan toch zeker

onder de aandacht moeten worden
gebracht. Het gaat, aldus het komité,

om een zaak waar het welzijn van
duizenden omwonenden mee gemoeid
is. De gezondheid van deze mensen
wordt opgeofferd aan de belangen

van de racerij. Het betreft hier gelui-

den waaraan mensen, volgens deze
organisatie, ziek van worden en dood
aan kunnen gaan.

In zijn reaktie op de nota formuleert
het komité aan Gedeputeerde Staten

in het kort zijn wensen, die passen

in het wetsontwerp „Regels inzake

het voorkomen of beperken van ge-

luidshinder", dat in september vorig

jaar bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het Anti-Circuit-Komité stelt voor
dat op alle motoren en auto's, die

een bepaald geluidsnivo overschrijden

geluidsdempers worden aangebracht.

In samenwerking met T.N.O. zou
dit, ook wat het onderzoek betreft,

kunnen worden gerealiseerd. Er
wordt gerefereerd aan het feit dat in

België coureurs met ingang van dit

jaar verplicht zijn bepaalde wagens
van geluidspotten te voorzien.

Verder wordt er op gewezen dat niet

alleen de geluidshinder, maar ook «

de enorme verkeersoverlast voor Zand-
voort en heel het natuurgebied Zuid-

Kennemerland moeilijkheden veroor-

zaakt. Niettemin roept de geluidshin-

der de belangrijkste tegenstand van
het komité op. Naast het voorstel tot

beperking van de geluidshinder bij de

bron wil het komité nog op een ande-

re mogelijkheid wijzen, een voorstel

Hat de afstand tussen de racebaan en
de woonbebouwing wil vergroten. De
organisatie wil de races naar een meer
noordelijk gelegen deel van het terrein

verplaatsen. Hiervoor zou de omloop
van het circuit in die zin kunnen wor-
den aangepast, zodat er een nieuwe
verdiepte baan ten noorden van de
sportvelden en ten zuiden van beide

meertjes komt. Dit zou, volgens het

komité, een bekorting van het trajekt

betekenen, die bij de meeste races,

afgezien wellicht van de GP, vol

doende kan zijn. Het komité wijst er

op dat in Engeland {circuit van Brands
Hatch) zo'n situatie heel normaal is.

Hier kent men naast het Grand—Prix-

circuit nog verscheidene banen voor
privé-gebruik.

Deze mogelijkheid biedt naar de me-
ning van het komité verscheidene

voordelen. De afstand tussen de race-

baan en de omliggende bebouwing
wordt aanzienlijk vergroot. In kombi-
natie met een aarden wal van onge-

veer drie meter hoogte zal de geluids-

overlast ongeveer twintig decibel afne-

men. De geluidsoverlast in het zwem-
bad naast het circuit wordt aanzien-
lijk minder, hetgeen een bezoek aan
het zwembad zal stimuleren. Op de
scholen kan onder minder ongunstige
omstandigheden les worden gegeven.
Tijdens de trainingen voor de Grand
Prix worden nog steeds enkele scholen
gesloten .Voorts komen de racelief-

hebbers meer aan hun trekken door-
dat de motoren en auto's door een
verkleining van de baan vaker langs

komen, aldus het komité.
Mochten al deze voorstellen niet vol-
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doende resultaat opleveren dan blijft,

zo stelt het komité, als laatste lap-

middel over de woningen door mid-
del van geluidsisolerende maatregelen
aan te passen.

Tenslotte vraagt het komité aan Gede-
puteerde Staten het streven van deze
organisatie te steunen en met de Wet
op de Ruimtelijke Ordening de ge-

meenteraad van Zandvoort te ver-

plichten binnen een te bepalen ter-

mijn een bestemmingsplan vast te

stellen of te herzien.

kreatief

met natuur

Regelmatig zijn er in het Biologisch

Centrum 'De Duyvetil' projekten die

betrekking hebben op de natuur en
worden er vanuit dit centrum duin-

wandelingen onder leiding van een
natuurgids gehouden.

De reden waarom we thans de aan-

dacht vragen voor 'De Duyvetil' heeft

echter te maken met een tentoonstel-

linkje van door het echtpaar Puts-Not-

terman vervaardigde artikelen uit

langs het strand, in de duinen of in

de berm gevonden stukken hout,

mevr, kraan-meeth

takken en stronken, waarin een krea-

tieve geest (en dat zijn de heer en me-
vrouw Puts toevallig allebei) iets ziet

van een dier, een figuurtje of zo maar
een fantasietje. Met bijsnijden en een
beetje fatsoeneren werden verbluffen-

de resultaten bereikt en ontstond een

verzameling die beslist de moeite waard
is. Mevrouw Puts zocht het in het

kleinere genre, een hertje, een ezeltje,

een schaatsenrijder, een oud vrouwtje

(we doen uiteraard maar een greep)

terwijl haar echtgenoot zich meer op
het forsere werk wierp, waarvoor o.a.

een bijzonder geslaagde krokodil het

bewijs levert. De smaakvolle hangers

(puur natuur, zoals die ene, die ver-

vaardigd was van een muizeschedeltje,

gevonden in een uilebal) werden uiter-

aard door mevrouw Puts gemaakt.
Het Biologisch Centrum 'De Duyvetil'

trekt jaarlijks duizenden bezoekers

die door deskundigen uitgebreid wor-
den geïnformeerd over flora en fauna
van het omringende natuurgebied.

Het is gelegen in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen, ingang Vogelen-
zangseweg bij 'de Oase', Aerdenhout,
en geopend op zondag van 11-16
uur. Om 1 uut begint dan de duinwan-
deling langs het z.g. natuurpad. De za-

terdag is gereserveerd voor scholen en

mocht er van die zijde belangstelling

zijn : de heer T. Bos, tel. 023 - 2841
95 zal graag een afspraak noteren. En
wat tenslotte de tentoonstelling be-

treft : tot eind juni a.s. kunt u terecht

. Van harte aanbevolen.

waterstanden

mei

12

13
14
'15

H.W.

01.32
02.26
03.30
04.01

L.W.

09.36
10.29
11.33

12.04

H.W.

14.02

15.00
15.40

16.26

L.W.

22.08
23.02
23.43
00.29

• Tijdens het rijden van trainingsron-

den op het circuit voor de dit weekeind
gehouden internationale formule-Ford
races werden de belgiese coureur Michel
Lambert en de nederlandse rijder Ar-

noud Coenen ernstig gewond. Het onge-

val gebeurde toen de Belg, nadat zijn

wagen van de baan was geraakt, pro-

beerde weer op de weg te komen.
Bij die manoeuvre werd hij in de
flank aangereden door de achterop
komende Coenen. Lambert was er het
ergst aan toe. Hij kwam klem te zitten

in zijn volkomen vernielde wagen waar-

bij hij ernstig rugletsel opliep dat mo-
gelijk verlamming tot gevolg kan heb-

ben. Coenen —die uit zijn voertuig

moest worden gezaagd— kreeg een
zware bekkenfraktuur en een gekom-
pliceerde beenbreuk.

• Zondagavond viel een 5-jarig meisje
van een zes meter hoog gelegen balkon
van een woonhuis aan het Kerkplein.

Met een hoofdwond en een gebroken
been werd he-. kind opgenomen in een
ziekenhuis in Haarlem

• Een bejaarde automobilist, die voor
hij in zijn auto stapte en wegreed te

diep in het glaasje had gekeken, ramde
eergisteren op de noordboulevard vijf

geparkeerde wagens waarvan weinig
bruikbaars overbleef. Hij eindigde zijn

turbulente rit met een aantal snijwon-

den aan hand..n en gezicht waarvoor hij

in een ziekenhuis werd behandeld. De
bestuurder kreeg een proces verbaal en
zal zich voor de rechter moeten verant-

woorden.

• Op donderdag 13 mei a.s. besluit

de afdeling Zandvoort van de Konink-
lijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde het winterseizoen '75-'76

met een ekskursie naar de tuinen en
kassen van de haarlemse hout- en
plantsoenendienst aan de Kleverlaan.

De leden kunnen een beperkt aantal

introducées voor de rondleiding op-

geven. Aanmelden bij het sekretariaat

Cort. van der Lindenstraat 14, tel.

65 75. De ekskursie begint om 19.30

uur.

• De keuring van de tuinen van de
deelnemers(sters) aan de jaarlijkse

door de mij. voor tuinbouw en plant-

kunde georganiseerde kompetitie
voor tuinaanleg en -onderhoud vindt
plaats in de eerste helft van mei, de

eerste helft van juli en de eerste week
van september. De keuring wordt
verricht door eksperts op het gebied
van tuinaanleg- en verzorging met as-

sitentie van leden van de afdeling

Zandvoort. Teneinde de beoordeling
van tuinen en erven zo goed en vlot
mogelijk af te werken zijn nog assis-

tenten nodig. Belangstellenden kun-
nen zich opgeven bij eerder genoemd
sekretariaat. De uitslag van de tuin-

wedstrijd zal in het najaar bekend
worden gemaakt.

e Nog maar nauwelijks bekomen van
de miss Zandvoort verkiezing wacht de
badplaats al weer een nieuwe miss-ver-

toning. Dit keer niet op plaatselijk maar
landelijk nivo. a.s. Vrijdag nemen in ho-

tel Bouwes twintig door de voorselektie
in Alkmaar, Utrecht en Maastricht geko-
men meisjes deel aan de verkiezing van
miss Holland 1976. De uitverkoren ge-

stalte mag meedoen met de miss world-
verkiezing in New York. Dat is nog iets

anders dan Alkmaar, Utrecht, Maastricht

en niet te vergeten Bouwes in Zandvoort.

• Aan de vooravond van het tienjarig

bestaan van het Toonkunst Oratorium-
koor Zandvoort geeft het koor vana-

vond in het gebouw van de hervorm-
de kerk aan het Kerkplein (aanvang
20.00 uur) een uitvoering van het

oratorium Elias van de komponist
Felix Mendelssohn Bartholdy. Het
konsert, waaraan de solisten Marry
Stegenga (sopraan), Annemarie Ool-

ders (alt). Rob Sturkenboom (tenor)

en Jan Hulsebos (bas) vokale en het

Noordhollands Philharmonies Orkest
instrumentale medewerking verle-

nen, staat o.l.v. de vaste dirigent

van TOZ, Piet Halserna.

Volgend jaar wil het koor het twee-
de lustrum herdenken met de volle-

dige uitvoering van de Johannes
Passion. Voor dit ambitieuze muzi-
kale projekt doet de leiding van
TOZ een beroep op de oud-leden
van de vereniging het zangersen-

semble te komen versterken.
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voortse koerant nu

vroeaere mariaschool

familieberichten familieberichten
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foto Frans van Loon

vanaf heden is de Zandvoortse Koerant gevestigd in bovenstaand hoeklokaal van de voormalige
Mariaschool aan de Koninginneweg. De verhuizing is achter de rug en voltooid, de installatie van
de buro's van redaktie, administratie en techniese apparatuur voor de opmaak zijn nog provisories
in afwachting van de verbouwing van de frontzijde (deur, nieuwe raamindeling), maar er wordt
gewerkt. Ons kantoor wacht nog op aansluiting van de telefoon op ons oude nummer 2135 en
er ontbreekt een brievenbus, desondanks rolt er vandaag, dinsdag 11 mei, een krant in uw
voorportaal of flatboks. En we gaan verder in onze nieuwe en riante ruimte aan de Koninginneweg.
U kunt ons voor uw annonces en andere mededelingen bereiken via de aan de noordzijde
gelegen hoofdingang van de vroegere school. Staat ook op het plaatje.

®
GEVRAAGD

immerman
Firma A.J. de ROOIJ

Sav. Lohmanstraat 2 — telefoon 45 18

VAKANTIE
WONINGRUIL

Aangeb.: eengezinswon. te

Veenendaal, gelegen bij bos
-zwembad insportpark.

Gevr.: woning aan de kust

voor 5 pers. in de periode

van 24/7 t/m 6/8.

Tel. 08385 -140 57.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

GEVRAAGD 65-pIusser

voor 't opknappen van en-

kele kastjes. Tel. 023-242359.

Gevraagd 65-plusser, radio-

monteur voor 't opknappen
en in orde maken van enke-

le vooroorlogse radiotoe-

stellen (1920 - '30) van ver-

zamelaar. Tel. 023-243071.

RADIOVERZAMELAAR
vraagt oude radio's, onder-

delen en lampen van voor
1935. Tel. 023-243071.

JONG ECHTPAAR
zonder kind. zoekt woon-
ruimte voor permanent,
gr. zomerhuis of 3 kamers
met keuken en douche of
vrije etage. Brieven onder
nr. 310 buro van dit blad.

HUISHOUDELIJKE hulp
gevraagd van 9 - 13.00 uur.

Dag en loon nader te be-

spreken. Tel. 45 00.

ECHTPAAR zonder kind.

vraagt vrije etage of zomer-
huis voor de mnd. juni.

Tel. 020- 19 74 28.

TE KOOP AANGEBODEN
wandelwagen,
babyweegschaal,
gedragen kleding mt.36-38
rijbroek mt. 42
rijlaarsen mt. 39.

Zeestraat 38, tel. 49 76.

„OT en SIEN" voor (leuke)

kinderkleertjes

ink. dinsdag 20.00-21.30 u.

verk. woensdag 14-17 uur.

Fahrenheitstr. 15 tel.5260.

HUISHOUDELIJKE hulp
gevraagd voor 1 middag of

ocht. p. week. (3 uur) Tel.

79 37.

Heden is van ons heengegaan mijn allerbeste man, onze goede vader
en fijne grootvader

EVERT JOHANNES RIJBROEK
op de leeftijd van 71 jaar.

A.E. Rijbroek van Straaten

Anja en Jan
Robin
Martijn

Malinska
Zandvoort, 9 mei 1976.
Da Costastraat 3.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Zijlweg 63
te Haarlem van 14.00 uur tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30
uur.

De crematie zal plaats hebben donderdag 13 mei om 1 1.30 uur in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het Uitvaartcentrum omstreeks 11.00 uur.

GEEN BEZOEK AAN HUIS

t
Na een zorgzaam en welbesteed leven is van ons heengegaan, gesterkt
door de genademiddelen der H. Kerk onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

MARGARETHA JOHANNA MARIA VAN DER MECHÉ
weduwe van Joseph Maria Versteege

in de leeftijd van 84 jaar.

Zandvoort:
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in'n kasinocentrum

kun je een brok

kuituurmeenemen

Hij: 'Ik verloor net f28.000,— aan de staat, liefste'.

Zij: 'dan is 't de hoogste tijd voor een brok kuituur'.

Zandvoort heeft weer de landelijke

pers gehaald. Direkt na het bekend
worden dat het eerste legale speelhuis

in de lage landen benoorden de delta-

werken in hotel Bouwes aan de kop
van de Kerkstraat zou worden geves-

tigd, traden de redakties van de och-

tend- en avondbladen in kontakt met
de autoriteiten en andere gezagheb-

bende en invloedrijke personen in

de badplaats.

De Volkskrant nam als eerste de tele-

foon van de haak en kreeg achtereen-

volgens de heren Nawijn, Bouwes en
Hilbers aan de lijn voor kommentaar.

De Volkskrant heeft er werk van ge-

maakt (een hele pagina) en meldt
dat zich de afgelopen weken 'achter-

hoedegevechten hebben afgespeeld

over de vestigingsplaats van het ka-

sino binnen de gemeente'. Twee
grote —niet met name genoemde—
projektontwikkelaars zouden be-

reid zijn op het braakliggende ter-

rein aan de kop van de Van Len-

nepweg een miljoenenkompleks te

realiseren met zalen voor kasino,

toneel, konserten en verder een ho-
tel, restaurants en aanverwante ho-

rekazaken. De projektontwikke-
laars zouden echter als voorwaarde
voor de uitvoering van hun plannen
hebben gesteld dat het kasino bin-

nen een redelijke termijn van Bou-
wes naar de nieuwbouw zou kun-

nen verhuizen. Nu tussen de Na-

tionale Stichting Kasinospelen en
Bouwes overeenstemming is bereikt

over de vestiging van het legale

gokpaleis in diens hotel voor een
periode van tien jaar, zou de animo
van de projektontwikkelaars tot de
nullijn zijn gedaald. Zij vinden een

termijn van 10 jaar een voor hen
onaanvaardbare lange wachttijd.

Howel de gemeente Zandvoort zich

nooit officieel heeft uitgesproken
over de vestiging van een kasino op
het terrein aan de kop van de Van
Lennepweg —de gemeenteraad heeft

het gebied in de jaren zestig gereser-

veerd voor rekreatie- en woning-
bouw— blijft het gemeentebestuur,
volgens de Volkskrant geporteerd
voor nieuwbouw op de aangewezen
plaats

.

Burgemeester Nawijn: 'We houden re-

kening met de mogelijkheid dat de
eksploitant van het kasino een digen

winkeltje wil bouwen. Als de zaaK
verder draait denken we zeker dat
het belang van het kasino met zich

meebrengt dat het een eigen huisves-

ting krijgt'.

Bouwes is met zijn belangen natuur-

lijk tegenstander van een groot kasi-

nobedrijf. Hij wil de eksploitant bin-

nen zijn muren houden en heeft de
mogelijkheid van een grote uitbrei-

ding in het vooruitzicht gesteld.

Bouwes is verder ook akkoord ge-

gaan met strenge eisen van de stich-

ting. Zo werd bijvoorbeeld geëist

dat de stichting akkoord zau moe-
ten gaan met een eventuele nieuwe
eigenaar, als Bouwes in de komende
jaren zijn bedrijf zou verkopen.
'Waarom ik mijn ruimte aan het ka-

sino wil verhuren 7 Nou dat kan ik

eenvoudig zeggen, voor een betere
bedbezetting. Ik ga speciale arrange-

menten maken. En ook de KLM
gaat een enorme propaganda in de
Verenigde Staten maken voor het
kasino. Je moet Zandvoort zien als

een uitloper van Amsterdam, Groot
amusement, een konsertzaal ? Er
is hier geen behoefte aan. De rest

vind je om Amsterdam.'
Geen konkurrentie voor Knokke,
waar tien percent van de kasinobe-

zoekers Nederlander is ? Och, ik

ben er van overtuigd dat er Neder-
landers van Knokke naar hier komen.
Ze zijn wel degelijk bang, die Belgen.

Maar ze hoeven niet allemaal hier-

heen te komen want dan zijn we al

veel te klein.'

In ieder geval zijn de verwachtingen
in Zandvoort rond wat er eenmaal
gaat gebeuren als het kasino er is

hoog gestemd. Burgemeester Nawijn:

'We zien in het kasino een attrakie-

mogelijkheid van nivo die goed past

in datgene waar we al jaren mee be-

zig zijn; wanneer het weer wat min-

der goed is een verantwoorde ma-
nier van tijdsbesteding. We hopen
op het bijeffekt dat de strukturele

problemen van de hotellerie (het

seizoenwerk) worden opgelost door
een rendabel toeristenaanbod voor

het hele jaar'.

Het feit van een kasino geeft een am-
biance om gewoon alleen al maar
naar te gaan kijken. In zo'n kasino-

centrum kun je dan direkt een brok
kuituur meenemen. Daarom is een

eigen vestiging ook al weer optimaal.

Als ik ondernemer was zou ik ook
beginnen in een huurpand en zo
gauw mogelijk een eigen pui willen

hebben.'

De Zandvoortse VVV hoopt op reve-

nuen uit het kasino. Direkteur Hilbers:

'Stel nou dat het vele miljoenen zou
opleveren voor het Rijk, dan is wellicht

een verzoek van Zandvoort aan het Rijk

mogelijk. Zouden we asjeblieft wat
daarvan mogen hebben om bepaalde

struktuuraangelegenheden te kunnen
verbeteren, die mede bepalend zijn

voor de ambiance. Dan zal zo'n vraag

bij het Rijk zeker gehoor krijgen, denk

ik'.

Burgemeester Nawijn: 'De wetgever

heeft op een onzalig moment dat a-

mendement aangenomen en het geld

verdwijnt allemaal in de staatskas.

Maar ik bepleit in elk geval voor de

gemeente van vestiging een vergoeding

voor de gemaakte onkosten, voor po-

litie, er zal iets in de omgeving moeten
gebeuren, fonteinen, ekstra parkeermo-
gelijkheid, plantsoenenaanleg. Bij el-

kaar is dat per jaar toch heel wat.

VVV-direkteur Hilbers: 'Misschien

kunnen we niet konkurreren tegen

Knokke, want het uitgangspunt van de

kasino's verschilt in principe. In Neder-

land is het een staatsaangêlegenheid.

De inkomsten gaan naar het Rijk. Als

zodanig is het uitgangspunt heel an-

ders. Als in Knokke grote bedragen

uit de inkomsten van het kasino recht-

streeks in propaganda gaan, in de al-

gemene ambiance en de algemene pro-

moting van de plaats kan steken, is

dat iets anders dan dat het naar het

Rijk gaat. En wat doet het Rijk er mee?
Maar wij zien het kasino als één van

de vele attrakties in Zandvoort, naast

het circuit, golfslagbad, strand. Mis-

schien is het het lijdmotief dat we
gaan gebruiken bij de verkoop van

Zandvoort. Dat we zeggen, Zandvoort
de eerste vestigingsplaats van een Ne-

derlands kasino. In dezelfde zin mee-

nemen. Dat zullen we zeker niet nala-

ten en dat gaan we ook gerust uitbui-

ten.

Het is voor ons allemaal vreemd. We
zouden eigenlijk met z'n allen in heel

Europa alle kasino's moeten afreizen

om de zaak te bekijken en wat voor

mensen er komen. En dat weet ik ge-

woon niet. Het \i alleen te hopen dat
het zich goed ontwikkeld. Dat geloof
ik niet bij voorbaat. Maar dat zullen

we wel afwachten.'

En, je zou het bijna vergeten in het

aanzicht van Zandvoorts verkoop-
attraktie no. 1 alsmede de brokken
kuituur in het kielzog, dat op het

braakliggende terrein aan de kop van

de Van Lennepweg vijfhonderd wo-
ningen kunnen worden gebouwd.
Voor wie dit laatste belangrijker vindt

dan de bouw van een gokpaleis met
bijbehorende kralen en spiegeltjes

is er werk aan de winkel.

nieuws
kort & klein

• In de nacht van vrijdag op zater-

dag onderwierp de zandvoortse ver-

keerspolitie 243 auto's en 20 brom-
fietsen aan een techniese- en doku-
mentenkontrole. Zeven bestuurders

konden tijdens de inspektie hun rij-

bewijs en acht hun kentekenbewijs
niet tonen. In drie gevallen werd pro-

ces-verbaal opgemaakt in verband

met de kentekenverlichting. Eén auto-

mobilist kreeg een rijverbod opgelegd.

• Tijdens de grote drukte van het

afgelopen weekeind kwamen bij de

politie tal van klachten binnen van

bewoners van de zuid-boulevard o-

. ver auto's die de uitritten en garages

van hun woningen blokkeerden. De
politie, die zegt al het mogelijke te

hebben gedaan de overlast door ge-

parkeerd staande auto's zoveel moge-
lijk te beperken, bekeurde ongeveer

150 automobilisten die hun wagens
verkeerd hadden geplaatst.

• Zondagmiddag kwam een 74-jarige

bezoeker van het circuit bij het verla-

ten van de tribune ten val. Met een

gebroken been werd hij naar een zie-

kenhuis in Haarlem overgebracht.

ïVss



toz mooie stemmen
In een voor een bijbels oratorium
zeer toepasselijke omgeving, de
hervormde kerk, gaf het Toonkunst
Oratoriumkoor Zandvoort dinsdag-

avond een uitvoering van 'Elias' van
Felix Mendelssohn Bartholdy, dat
een fragment behandelt uit het rijk

bewogen leven van Israèl's grootste

profeet zoals het in het Oude Testa-

ment staat geschreven. Men had

mevr, kraan-meeth

zich kunnen verzekeren van de so-

listiese medewerking van de sopraan

Marry Stegenga, de alt Annemarie

ïiorl&klein

• Zondagavond werd een in de Halte-

straat wandelende vrouw van haar hand-
tas beroofd, terwijl zij er op haar beurt
in slaagde de dief een eerder meegeno-
men tas afhandig te maken. De bero-

ving vond plaats toen een tot op heden
onbekend bezoeker van de Chin Chin
bar dit etablissement met een gesto-

len tas verliet en direkt daarop een
handtas weggriste van de wandelaar-
ster. Deze wist tijdens een worsteling

met de man de eerder gestolen hand-
tas te bemachtigen. Bij de achtervol-

ging van de dief ontdeed deze zich

van de handtas van de beroofde vrouw,
die kort daarna werd teruggevonden.
De rover bleek tijdens zijn vlucht

toch nog kans te hebben gezien uit

de handtas een portemonnaie met
plm. f 280,—, een gouden kettingarm-
band en zeven giro-betaalkaarten met
betaalpas te halen. Uit de andere tas,

die in de bar bleek te zijn ontvreemd,
verdween eveneens een portemonnaie.
Van de dader ontbreekt tot op heden
elk spoor.

Oolders, Rob Sturkenboom, tenor,

en Jan Hulsbos (Elias), bas, die al-

len bijzonder gedisponeerd waren.

Het Noordhollands Philharmonisch

Orkest begeleidde subliem en het

geheel stond onder leiding van de

eminente dirigent Piet Halsema. Bij

al deze superlatieven mogen we be-

slist niet vergeten er ook één uit

te spreken voor het koor dat zich

deze avond bijzonder goed presen-

teerde. Mooie stemmen, zowel bij

de dames als de heren en dat twee
damesleden waardig werden bevon-

den zich in het tweede deel solis-

ties te laten horen zegt toch wel

genoeg-.

• Ter gelegenheid van het twintigja-

rig bestaan van het Zandvoorts Christe-

lijk Kinderkoor geven de jeugdige vo-

kalisten op vrijdag 21 mei a.s. een ju-

bileumkonsert in het gebouw van de
gereformeerde kerk aan de Juliana-

weg. Het programma vermeldt o. ra.

een selektie van teksten en melodiê'n

waarmee het koor in de afgelopen

twintig jaar sukses oogstte. Vokale
medewerking aan de uitvoering ver-

lenen het echtpaar Robbert en An-
ja Lint dat zich zelf begeleidt door
middel van een groot aantal oude
instrumenten w.o. keltiese harp,

kromhoorn en trekzak. Het geheel

staat onder leiding van de vroegere

koordirigent Pieter de Jong met
Teke Bijlsma aan de piano. De uit-

voering begint om 20.00 uur.

sport — spel

• 'Jammer, maar zand er over' was
in feite de teneur van de terugblik

van voorzitter N. Wertheim van Zand-
voortmeeuwen op het voor de vereni-

ging zo teleurstellend verlopen kom-
petitieseizoen '75 - '76.

Het eerste elftal degradeerde van de
tweede naar de derde klasse, de za-

terdagvoetballers moesten een veer

laten en het derde en zesde elftal

verhuisde eveneens naar lagere regio-

nen.

'Er zijn', zei de voorzitter in zijn in-

leiding aan het begin van de deze
week gehouden ledenvergadering,

'fouten gemaakt, maar iedereen heeft

wel zijn best gedaan'. Hij sprak de
wens uit dat het 'vlaggeschip' van de
vereniging in het.nieuwe seizoen goe-
de resultaten zou boeken onder de
nieuwe trainer van het elftal.

Er werd tijdens de bijeenkomst uit-

voerig van gedachten gewisseld over
de instelling van een zaalvoetbalkom-
missie. Dit in verband met de grote -

en groeiende belangstelling die voor
deze tak van binnensport ook in

Zandvoort blijkt te bestaan. Er zijn

Het werd een boeiende avond waar-

op intens werd genoten en waarvoor
de talrijke aanwezigen de uitvoeren-

den met een staande ovatie beloon-

den. Namens het bestuur kregen di-

rigent Piet Halsema en de solisten

een fraai boeket bloemen aangebo-
den.

Het tienjarig bestaan van T.O.Z. zal

volgend jaar worden gevierd en met de
voorbereiding daarvan is men nu al

druk bezig. Het zou ons niet verwon-
deren wanneer na de glorieuze uit-

voering van 'Elias' afgelopen dins-

dag deze voorbereidingen met nog
meer animo ter hand zullen worden
genomen.

momenteel wel zo'n zeven verenigin-

gen op dit gebied aktief. De vergade-

ring besloot tenslotte een kommissie
in het leven te roepen welke de mo-
gelijkheden voor het zaalvoetbal

gaat onderzoeken. In de najaarsver-

gadering van Zandvoortmeeuwen zul-

len de in de kommissie benoemde le-

den, de heren E.N. van Petegem en
E. Paap, rapport over deze aangele-

genheid uitbrengen.

Nadat het voorstel van het bestuur
de leden konstributie jaarlijks aan de
hand van het indekscijfer te verhogen
was aanvaard, ging men over tot de
bestuursverkiezing. Herkozen werden
de heren R. Kanger en J. Jongbloed
en in de vakatures —ontstaan door
het bedanken van de heren R. van
Duijn en J. Paap— werd voorzien door
de benoeming van de heren P. A. Schra-

der en E.N. van Petegem. Laatstege-

noemde is tal van jaren sekretaris van
de vereniging geweest.

ÏGaat.
vanzelf!

Systeem-Sparen
Van uw spaargiro leggen wij elke

maand automatisch iets voor u opzij!

uua/t nedarlond

t Het programma voor de sportuit-

wisseling Zandvoort—Doetinchem, waar-

aan naar wordt verwacht morgen en
overmorgen zo'n 1200 sportlieden uit

beide plaatsen zullen deelnemen, ziet

er als volgt uit:

zaterdag:

9.30 uur: aankomst gasten bij Nieuw
Unicum; rondrit door Zandvoort

10.30 uur: ontvangst door het gemeen-
tebestuur van Zandvoort in Dol-

firama

13.00 uur: aanvang wedstrijden op de

diverse sportakkommodaties
20.30 uur: ontmoetingsavond voor alle

deelnemers in twee zalen van het

Bowlingcentrum.
zondag:

10.00 uur: aanvang wedstrijden op de
diverse sportakkommodaties

16.00 uur: slotwedstrijd zaalhandbal

in sporthal Pellikaan.

17.15 uur: bekendmaking einduitslag

en uitreiking sportuitwisselings-

trofee van Zandvoort.

openbare
vergadering

kneafivileils-

cenfrum
zandvoorf

Hedenavond belegt de stichting Krea-

tiviteitscentrum Zandvoort (i.o.),die

van de voormalige Mariaschool aan de
Koninginneweg een kreativiteitscen-

trum wil maken,een openbare bijeen-

komst in het gemeenschapshuis.
Het ligt in de bedoeling een aantal

lokalen permanent te verhuren aan
mensen —die hetzij beroepsmatig,
hetzij uit liefhebberij— kreatieve ar-

beid in de ruimste zin van het woord
beoefenen. Ook zullen enkele loka-

len bestemd gaan worden voor niet-

permanente bemanning. De initia-

tiefnemers denken hierbij aan het
organiseren van kursussen in krea-

tieve vorming en aan groepen en
personen die voor kreatieve of re-

burgerlijke stand

gehuwd: Johannes Cornelis Maria van

Houten en Willy Andrea Gaemers.

overleden buiten de gemeente: Be-

rend Nieuwenhuis, oud 71 jaar, gehuwd
geweest met A. ter Haak; Pieter Doorn- -

bos, oud 77 jaar, gehuwd met W. Tim-
rott.

geboren buiten de gemeente: Debo-
rah, dv. W.A. van Duijn en M. Pethke.

overleden: Margaretha Johanna van
der Meche gehuwd geweest met J.M.

Versteege; Adriaan Jacobus Arens, oud
71 jaar gehuwd met M.L.J. Ste?k.

overleden buiten de gemeente: Corne-

lia Antonia van Battum, oud 75 jaar.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWUSWINKEL
op telefoniesé afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. '6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g: 023 - 320899 /320464)

familieberichten

Voor uw deelneming betoond na het

overlijden van mijn lieve man, onze
vader, grootvader en overgrootvader

GERARDTEROL
betuigen wij u onze hartelijke dank.

J.P.A. Terol - de Vos
Kinderen, Kleinkinde-

ren en achterkleinkin-

deren.

Zandvoort mei 1976.

Agnetastraat 5

1936 1976

HOERA HET IS WEER FEEST

want'onze tante Dien en ome Gijs

Groen zijn 28 mei, 40 jaar getrouwd.
Dat zij nog langgespaard, en in ons
midden mogen blijven is de wens van
Henk en Hedy Flipse.

Tiel, 14 mei 1976.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841
2262

2525

2525
2307

J(023)

7938

2323
2424

2754

Gemeentesekretarie
Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en
slaapkamer met ontbijt.

Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

2422 12 Garage Flinterman,

Zandvbortselaan 365, Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI -

dealer - service.

Eerste zandvoortse stormschade

service.

Autobedrijven Rinko, Oranje-

straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

kreatieve doeleinden enkele uren
per week de beschikking over een
lokaal willen hebben.
Tijdens de openbare vergadering kun-
gegadigden voor de lokalen en kur-
susleiders in het kreatieve vlak zich

aanmelden als kandidaat - deelnemer
aan het projekt. Geïnteresseerden die

op bestuurlijk nivo of als donateur
een steentje willen bijdragen aan het

welslagen van het plan zijn eveneens
van harte welkom.
Het ligt in de bedoeling dat vanavond
de definitieve samenstelling van het
stichtingsbestuur plaats vindt. Van
de zijde van de initiatiefnemers zijn

voor een bestuursfunktie kandidaat
gesteld de heren Jan Wijnbeek (voor-

zitter). Nol Burger (sekretaris), Leo
Heino (Penningmeester) en Lou Ko-
per, Wim Nederlof, Jan Termes en
Eduard de Zwager (leden). De ver-

gadering begint om 8 uur.

eandüoorfse hoerarir

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 16 mei a.s.:

10.00 uur: Mevr. drs. M.M. Vroom -

Jobse, uit Amsterdam. Gemeen-
schappelijke dienst Geref.-Herv.

gezinsdag van 10,00 tot 15.00 u.

10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 mei a.s.:

10.00 uur: Gemeenschappelijke gezins

dienst in de Geref. kerk. Drs. M.M.
Vroom - Jobse te Amsterdam.

14.00 uur: Zangdienst.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 16 mei a.s.:

10.30 uur: Dr. S.L. Verheus d-g. Ams-
terdam.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-
straat. Zondagmorgen 9.30— 1 1.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
-Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

medische diens

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Weekeinde van 15 en 16 mei:

Huisartsenpraktijk Bouman/Mol
Arts: dr. B. F. J. Bouman, tel. 5600

Apotheek:

Zeestraat Apotheek, W. F. floogstraatei
Zeestraat 71, tel. 3073
vanaf vrijdag 17.30 uur tot en met
donderdag:

ZUSTERDIENST
zaterdag 15 en zondag 16 mei a.s.:

Zuster T.J.M, de Roode - van der Hor
Noorderstraat 30, tel. 02507 - 63 58

geefom
ANGOLA

GIRO

26655



ERGELIJK GEVAL VAN DIERENMISHANDELING
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Een ernstig geval van dierenmishande-

ling haalde vorige week de voorpagina

van zowel de plaatselijke als de lande-

lijke pers. Een hond die wegens ruim-

tegebrek niet stante pede in het die-

rentehuis aan de Keesomstraat kon
worden opgenomen werd 's avonds in

het buitenterrein van het circuit zwaar
mishandeld aangetroffen. Aan het

mevr, kraan-meeth

stuk hout waarmee de eigenaar (het

betrof een jong echtpaar) getracht

heeft het dier de kop in te slaan

kleefden met bloed besmeurde honde-
haren. De bek van de hond was dicht-

gebonden om te voorkomen dat het
gekerm in de buurt zou worden ge-

hoord.

Ter verduidelijking van de zaak eerst

even het volgende : de hond werd vo-

rige week dinsdag door het echtpaar

bij het op dat moment volledig bezet-

te dierentehuis aangeboden, waar de
beheerder, de heer Van Vueren, hen

meedeelde dat zaterdag een hok vrij

zou komen. Voor het geval er eerder
plaats zou zijn wilde de heer Van Vue-
ren naam en telefoonnummer van de
eigenaar noteren. Dit vond de laatste

niet nodig : zij zouden immers zater-

dag terugkomen ?

Enfin, we weten het nu, ze kwamen
niet terug, zijn dat ook niet van plan
geweest en ramden de hond 's avonds
in het donker op een stil plekje in el-

kaar !

Onmiddellijk na de publikaties kwa-
men reakties uit het gehele land bin-

nen. Bij het dierentehuis regende het
telefoontjes van mensen die de hond
wilden nemen, velen gaven zich spon-
taan op als lid en een gedetineerde
uit Den Haag stelde zijn loon van de-

ze maand beschikbaar voor het betref-

fende dier.

Met voldoening kunnen we thans twee
feiten melden, ten eerste dat de hond
dankzij de goede zorgen in het dieren-

tehuis zienderogen opknapt en verder
dat naam en adres van de twee dieren-

beulen nu bekend zijn bij de politie,

die ongetwijfeld wel weg met ze weet

!

ZANDVOORT !

EN

OMGEVING-

GRAND HOTEL - Zandvoort.
" VOLLEDIG MODERN INGERICHT.

K. R. WUST, Eigenaar.

Over drie a vier weken verschijnt er een nieuwe druk van het boekje 'Zandvoort
en Omgeving', voor het eerst in 1917 door P. Saaf uitgegeven. Dit kostelijke
boekje over Zandvoort is door de uitgevers vermeerderd met een dozijn oude
ansichtkaarten van het dorp en bevat ondermeer vele advertensies van hotels,
pensions en winkeliers uit die tijd.

De tekst is bovendien geïllustreerd met tekeningen van Leo Hagedoorn met
hoofdstukken als : 'Zandvoort als woonplaats', 'Uitstapjes', "Wat doen we in

Zandvoort als het regent', 'Bezienswaardigheden' etc.

De oplage van deze uitgave is tot 500 eksemplaren beperkt gebleven. Door het
invullen van onderstaande bon kunt u zich evenwel verzekeren van een eksem-
plaar, tegen de gereduceerde prijs van acht gulden. Al ontvangt het boekje
dan in de week van verschijning.

BON uitknippen en ingevuld in een open enveloppe zonder postzegel opstu-
ren naar antwoordnummer 12.

Naam: ••.

Adres: „

Woonplaats: .'!

Bestelt eksempla(a)r(en) van het boekje Zandvoortien omgeving.

Aanwinstenlijst:

OPenbare bibliotheek en Leeszaal te

Zandvoort:

V. Alsar, Helden, haaien en honger.
ANWB Hotelgids Nederland 1976.
S. de Beauvoir, De anderen.
H. Beukers, Wandkleden maken.
P. Brickhill , De grote ontsnapping.
F. Brown, De verwrongen wereld.
J. Buisman, Nederland zoals het was -

zoals het is. 2 dln.

G.K. Chesterton, Father Brown.
Consumenten A.B.C. 1976.
H. von Doilfurth en V. Artz, Dimen-

sies van het leven.

Door het oog van de naald.

M.J. Dousse, De liefde van Marie-Josè-

phe.

J. Duché, L'enlèvement de M. Rfemi -

Portel.

N. Hitz Edson en A. Stimmel, Hip ge-

haakt, zelf gemaakt.
M. Fleischer, Betty Boop, enge.
J. Grant, De gevleugelde pharao.
E. che. de la Serna Guevara, Boliviaans

dagboek, 7-1-1966/7.10.1967.
M. Gijssen, Terug van weggeweest.
Chr. S. Hagen, $20.000 beloning.

J. Hartog, Curcao in oude ansichten.

H. Heijermans, Snikken en smartlappen.
R.L. Hill, Nails.

V. Holt, Lord of the far island.

J. 't Hooft, Schreeuwlandschap.
H.H. Kirst, Oproer in een kleine stad.

Morgen is het leven anders.

C. Kobbe, Trixi - Marjou - Zeven heu-
vels.

U.K. Leguin, De ontheemde.
Th. Mann, Lotte in Weimar.
L. MeyneM, Hooky and the crock of

gold.

Modern opvoeden.
F. v.d. Oever, Brood uit water.
P. Postma, Het poppenkastboek.
P. Quentin, Puzzel voor pelgrims.

H. Reeser, Andersen op reis dofcr Ne-
derland.

Ruyslinck, De stille zomer.
G. Scerbanenco, Verraders van allen.

C.G.M. Smit en W.F. Heuvel, Autonoom.
R.M. Stern, The towering inferno.

D. Thomas, The flight of the eagle.

H. Vernes, De gevangene van de gele

schaduw.
The. wit and the wisdom of Archie Bun-

ker.

K. Woodwiss, Waarheen de storm ons
voert.

N. van der Zee, Dwaallichtjes.

desrichHngöo)
kreaHyileils-
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zandvoorl
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OPENBAAR BORRELUUR

De V.V.D. Zandvoort nodigt iedereen uit

op donderdag 20 mei a.s. van 19.00 - 21.00
uur in Hotel Keur, "Le Perroquet", Zee-
straat, voor een ongedwongen pittige en
zinvolle discussie.

RESERVEER vrijdag 21 mei voor de uitvoering

van Zandvoorts Christelijk Kinderkoor
o.l.v. Pieter de Jong; begeleiding Telze Bijlsma

In de Gereformeerde Kerk ingang Emmaweg.
Met medewerking van Robbert en Anja van Lint.

omroepers omroepers; ï^m

Zelfst. huish. hulp gevr. v.

enkele ocht. of mid. p. w.
tijden in overleg. Lorentz-

straat 152 -tel. 27 98.

TE KOOP bromfiets merk
'Zundap', z.g.a.n. vr.pr.

f. 1.250,-. Tel. 02507-
6690.

Klein en groot

eten
V.d.WERFF'S
'brood
Gasthuisp{ein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STUKADOORS-
* METSEL-
* TIMMER-
* TEGEL-
* VOEG-
* BETON-
* RIOLERING-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SIER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
yrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

Verhuur - Inrichting

'DE WITTE ZWAAN"

TE KOOP KAWASAKI400
1975, 4 takt, nw. 1900 km.
gelopen f. 4.000,— dit is

f 1.000,— onder de aanschaf-

fingsprijs. Tel. 3895.

TE KOOP zeilboot B.M. 6

mtr. lengte, kompl. f 675,—
Moet opgeknapt worden.
Rubberboot met buiten-

boordmotor a.n. 4 1/2 PK.,

f 975,-. Zeestraat 37, Tel.

45 90.

'

TE KOOP Vespa Ciao brom-
fiets met verz. en helm., i.pr.

st. Celsiusstraat 187, tel.

5815.

GEVRAAGD
SERVEERSTER

Strandpaviljoen 21

TE KOOP z.g.a.n. home-
trainer f. 100,— en een

badgeyserf. 150,— Kuik
Math. Molenaarstraat 1

JONG ECHTPAAR
zonder kind. zoekt woon-
ruimte voor permanent,
gr. zomerhuis of 3 kamers
met keuken en douche of

vrije etage. Brieven onder
nr. 310 buro van dit blad.

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m?
inki. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buurewegl-3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES"
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

water
en Hedpoint

Yoorgelijmd behang

daarmee worct behangen een
knoeiloos, moeiteloos klusje

Zo maakt u in 'n wip van 'n

oude muur n gezellige wand
Kom snel 'ns ki|ken naar n

leuk dessin uit onze kollektie

Redpomtvoorgelijmd behang

RH3POINI Bchono

d&S*

keur
&

zoon
PARADIJSWEG 2

TELEFOON 02507-5602
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Vanaf 9.00 uur kunt u zaterdagmorgen 15 mei a.s. zwemmen in de buitenbaden van "De duinpan."
Neem een duik , geniet van de zonneweiden en maak gebruik van de nieuwe buitenbar

waar u op uw wenken wordt bediend.

"De duinpan" is geopend op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur |
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21 .00 uur.

"De duinpan" Vondellaan 57 Zandvoort tel.: 02507-2170

r^
fSK

ÊÊ Ê&9I
is tqéér dai\een dui\waarü

xv?^

PMBvspSKODA®
meerauto
voormindergeld.

v.a.17598.'

[GaragebedrijfFlintermanBVj
Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.

«a.f»Sfc
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dinsdag 18 mei 1976

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduüürrse
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv
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een weekendje passieve

en aktieve anatomie in zandvoort

foto Frans van Loon

nieuws
kort&klein
s De openbare vergadering van het

Strandschap Zandvoort vindt niet zo-

als eerder bericht op donderdag 20
mei maar op woensdag 19 mei a.s.

plaats in de raadszaal van het ge-

meentehuis. De bijeenkomst begint

om 11 00 uur v.m.
Hoewel niet aangekondigd is de kans
groot dat het voorstel van het vvd-ge-

meenteraadslid A.N J. Gielen om een
topless-verbod in te stellen voor het

strandgedeelte buiten het naaktstrand,
aan de orde zal komen. Volgens de libe-

rale afgevaardigde is de blote vrou-

wentors oorzaak van veel wrevel en
irritatie onder de andere strandbezoe-
kers. Hij* is bovendien van mening dat

topless niet in overeenstemming is

met de motieven die hebben geleid

tot het instellen van een naaktstrand
in Zandvoort, t.w. het beperken van
het bloot tot dit strandgedeelte. Ver-
der acht hij" het van groot belang -

dat zowel de eigenaresse van de blo-

te borst als de politie weet waar zij

en hij" aan toe is. De heer Gielen wil

het toplessverbód geregeld zien door
middel van een wij*ziging van de be-

staande verordening voor het naakt-

strand.

• Naar wij vernemen zal de door het
kollege van b en w gewenste invoering

van een toeristenbelasting met ingang

van het zomerseizoen 1977, in de
raadsvergadering van 25 juni a.s. wor-
den behandeld. De voorgestelde hef-

fing zal in de eerste week van juni

door de diverse kommissies van ad-

vies en bijstand worden besproken.
Zoals bekend is de gemeenteraads-
fraktie van de vvd fèl gekant tegen de
invoering van een toeristenbelasting.

De liberalen vinden het onbillijk om
de grootste groeD van zomergasten,
de dagtoeristen /de lusten te gunnen
van de lasten die het kollege wil laden

op de schouders van de kleinere

groep verblijfstoensten'. Wanneer er

geen mogelijkheid wordt gevonden
om iedere bezoeker die daarvoor in

aanmerking komt te belasten, is vol-

gens de vvd voor de invoering van
een toeristenheffing geen rechtsgrond

aanwezig.

De andere raadsfrakties zouden in

principe geen bezwaar hebben tegen

de voorgestelde heffing, maar hun
eindoordeel willen laten afhangen

van de techniese uitvoerbaarheid

van de belasting.

• Zondagmiddag nam de bemanning
van een patrouillevaartuig van de Zand-
voortse Reddingsbrigade twee duitse

opvarenden van een vijf kilometer uit

de kust omgeslagen Tornado-boot aan

Twee gebeurtenissen waarin de anato-

mie centraal stond. Vrijdagavond in

hotel Bouwes bij de miss Holland-ver-

kiezing 1976 en zaterdag en zondag
tijdens de sportuitwisseling Zand-
voort-Doetinchem.

De miss-verkiezing was een soort ana-

tomiese les met stilstaande beelden De
jury, waarin o.a. het liberale gemeen-
teraadslid Joustra zitting had, koos
als de mooist geschapene de 18-jange

Lucie Visser uit Rijswijk. Zij mag de
natie vertegenwoordigen bij de miss

Universe-verkiezing die niet in New-
York, zoals wij veronderstelden, maar
in Hongkong zal worden gehouden.
De jury zal het dan zonder de heer Jou-

stra moeten stellen die wij in Zand-
voort geen ogenblik kunnen missen in

de jury voor de plaatselijke demokra-
tie: de zandvoortse gemeenteraad.
De leeftijden en namen van de missen
no. 2 en 3 willen wij u ook niet ont-

houden : de 18-jarige Nannie Nielen

uit Amsterdam en de 23-jarige Stefa-

nie Flatov uit Rotterdam Zo is de ri-

valiteit tussen de hoofd- en de Maas-
stad ook weer in evenwicht gebracht.

Er werd ook nog een soort ronde voor
de toekomst gehouden. De 18-jange

Suzanne Stroomer werd gekozen als

miss Young Holland.

Volgens waarnemers was alles doorge-

stoken kaart en waren miss Holland en

de lager geklasseerde missen al enkele

uren eerder gekozen om de samen-
stelling van een tv-programma, dat

vrijdagavond nog hoog nodig op de

buis moest, mogelijk te maken. De
meisjes zouden de keuze later op de

avond alleen maar hebben nagebootst
Foei toch.

Zaterdag en zondag veel bewegende
anatomie op de zandvoortse sportvel-

den en in de Pellikaan sporthal tijdens

de sportieve krachtmeting tussen Zand-
voort en Doetinchem. Ongeveer twaalf-

honderd jongens en meisjes en volwas-

sen vrouwelijke en mannelijk athleten
uit beide plaatsen namen deel aan wed-
strijden badminton, gymnastiek, bas-

ketball, hockey, handbal, tennis en
andere takken van sport. Het mammoet-
gebeuren werd zaterdagmorgen ingeleid

door burgemeester A. Nawijn en zijn

ambtgenoot, mr. A.J.E. Havermans uit

Doetinchem. Zij spraken de wens uit

dat alles in dezelfde harmoniese en
sportieve sfeer zou verlopen als vorig

jaar in Doetinchem.
Die wens is volledig in vervulling ge-

gaan.

Nadat het programma was afgewerkt
werd zondagmiddag de uitslag bekend
gemaakt. Evenals in 1975 werd Doetin-
chem winnaar. De gasten behaalden
833 punten tegen Zandvoort 767.
Zaterdag had Zandvoort nog een voor-

sprong op Doetinchem, maar zondag
ging die weer verloren.

Er werd niet om getreurd. Integendeel.
Het plezier in het gebeuren had de
langste adem.

foto Frans van Loon

boord en bracht hen veilig naar het

strand. Later werd ook hun vaartuig

door leden van de kustbrigade geborgen.
Zaterdagmiddag haalde de ZRB een man
van een rubberboot waarvan de buiten-

boordmotor defekt was geraakt.

• Zaterdagmorgen liep een 9-jange

jongen uit Haarlem aan het noorder-

strand een ernstige voetverwonding
op toen hij op een glasscherf trapte.

Leden van de kustbrigade verleenden
de eerste hulp en brachten de jongen
voor verdere mediese behandeling
over naar een ziekenhuis in Haarlem.

• Tekeningen en skulptuur van de kon-

servator van Teylers Museum in Haarlem,
de hr. J.H. van Borssum, zullen komen-

de maand worden geeksposeerd in het

bejaardenhuis 'Hei huis in de Duinen'

aan de Herman Heijermansweg Een
vriend van de eksposant, de beeldhou- .

wer Mari Andriessen, zal de ekspositie

openen op vrijdag 4 juni a s. De tentoon-

stelling zal dagelijks ook voor niet-bewo-

ners van het huis toegankelijk zijn van

10-17 uur.

• Dinsdag 23 mei a.s. belegt de afd.

Zandvoort van de Vereniging tot het wel-

zijn der dieren de algemene ledenverga-

dering 1976 in het Gemeenschapshuis

aan het Schoolplein. De agenda vermeldt

een bestuursverkïezing, mededelingen
over de reddingboei en ledenwerfaktie

en de vaststelling van de jaarlijkse kontri-

butie aan de vereniging. Aanvang van de

vergadering 20.15 uur.
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ZANDVOORT
EN

OMGEVING
Deze week is er een nieuwe druk van het boekje "ZANDVOORT en OM-
GEVING", voor het eerst in 1917 door de zandvoortse drukkerij P. Saaf
uitgegeven, voor een ieder te koop.
Dit kostelijke boekje over Zandvoort is door de uitgevers vermeerderd met
een dozijn oude ansichtkaarten van het dorp en bevat ondermeer vele ad-

vertenties van hotels, pensions en winkeliers uit die tijd.

De tekst is bovendien geïllustreerd met tekeningen van Leo Hagedoorn
met hoofdstukken als: "Zandvoort als woonplaats", "Wat doen we in

Zandvoort als het regent", "Bezienswaardigheden" etc.

De oplage van deze uitgave is tot 500 eksemplaren beperkt gebleven, zo-
lang de voorraad strekt kunt u zich evenwel voor elf gulden vijftig op de
onderstaande verkoopadressen van een eksemplaar verzekeren.
Boekhandel AKO, Kerkplein; Boekhandel Peeters bv. Kerkstraat 28 en
Haltestraat 56; Drogisterij Goossens, Winkelcentrum Nieuw Noord; Siga-

renmagazijn 't Tolhuis, Tolweg; Souvenierszaak Jacqueline, Haltestraat
22 en Rotonde 5; Supermarkt Atbert Heijn, Grote Krocht 9; VVV, Raad-
huisplein.

omroepers familieberichten familieberichten

Mijn 2 zusjes hebben al een

nieuw tehuis. Wie komt mij

halen ? Ik ben een bastaard

herder van 5 weken oud.
Te bevragen: tel. 72 93.

PONTER TE KOOP, 5 mnd.
oud, zindelijk, lief voor kin-

deren. Hobbemastraat 4,

tel. 72 72.

Te huur gevraagd voor 1 jr.

huis of flat voor 4 pers. tel.

020-7987 99.

WONEMGRUEL
Aangeb.: te A'dam-zuid hal-

ve won., zeer lage huur.

Gevr.: won in Zandvoort,

hoge huur geen bezwaar.

Tel. 020 - 73 99 02.

TE KOOP AANGEBODEN
ledikanten, matrassen en toe-

behoren. Paap, Koningstr.

30.

Welke studente of scholiere

kan mij in de vakantie ko-

men helpen van 15 juni tot

31 augustus. Tel. 3404.

MEISJE ofJONGEN ge-

vraagd voor de bediening.

Strandpaviljoen 8 'Tref-

punt', Tel. 64 06 - 51 68

OUDE KRANTEN
voor de ZRB

zaterdag 22 mei a.s. komen
wij weer langs als u even

een belletje geeft aan de

volgende telefoonnr.:

51 86; 62 83; 25 97; 63 58;

4869.

GEVR. huishoudelijke hulp
voor 2 ocht. p. week. f 8,—

p. uur. Tel. 57 36.

JONG ECHTPAAR
zonder kind. zoekt woon-
ruimte voor permanent,
gr. zomerhuis of 3 kamers
met keuken en douche of
vrije etage. Brieven onder
nr. 310 Euro van dit blad.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon. 4365

Heden is na een langdurige ziekte, toch nog onverwacht, van ons heenge-
gaan mijn lieve Man, onze zorgzame Vader, Behuwdvader en Grootvader

CORNELIS KORSTJAAN DRAYER

op de leeftijd van 66 jaar.

A;Drayer - Gedaan

Zandvoort: K.C.Drayer
E. Draver - Cats

Zandvoort: F.J.Drayer

E.Draver- Rietveld

Breijll(Duitsland):A.Drayer

K.Drayer-Slumkes
Zandvoort: M. E.Drayer -Koper
Zandvoort: J.Drayer-

Haarlem: Y.Howell - Drayer
P.A.M. Howell

Zandvoort: J.C. van der Neut - Drayer
A.van der Neut

en Kleinkinderen
Zandvoort, 15 mei 1976.
Potgieterstraat 1.

De crematie heeft heden, dinsdag 18 mei, plaats gevonden, in het cre-
matorium te Driehuis-Westervefd.

„OT en SIEN" voor (leuke)

kinderkleertjes
ink. dinsdag 20.00-21.30 u.

verk. woensdag 14 - 17 uur.

Fahrenheitstr. 15tel.5260.

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3
telefoon 02507 -34 12

gezichts- en lichaams-

massage.voor •

- dames,eh heren

geen

koerant
ontvangen?

Voor 't Wim Mensink Huis in Zandvoort,
een klein verzorgingstehuis voor ca. 38
bewoners, zoeken wij voor spoedige in-

diensttreding een

HUISMEESTER of HUISDAME
voor 't weekend

Hij/zij zal tot taak krijgen:

o het verzorgen van de koffie en thee voor
bewoners en personeel,

o de uitgifte van maaltijden,
lichte huishoudelijke werkzaamheden.

Dit geregeld volgens een rooster:
1 weekend werken, 1 weekend vrij.

Werktijden van 8.30 tot 17.15 uur.

De salariëring is overeenkomstig de CAO
voor bejaardentehuizen.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie te richten aan R. Brookman, al-

gemeen direkteur, Remaldahuis/Wim Men-
sinkhuis, Leonard Springerlaan 1, Haarlem.
Telefoon (023) 33 91 09.'

WIM MENSINK HUIS

ZANDVOORT

RESERVEER vrijdag 21 mei voor de uitvoering

. van Zandvoorts Christelijk Kinderkoor
qIv. Pieter de Jong; begeleiding Telze Bijlsma

In de Gereformeerde Kerk ingang Emmaweg.
Met medewerking van Robbert en Anja van Lint.

BOUW MEE GEEF!
EIND MEI-REGIN JUNI

O Zaterdag 5 juni a.s. organiseert
Sportklup Unicum'73 op het sport-
terrein van de woon- en leefgemeen-
schap voor lichamelijk gehandikapten
aan de Zandvoortselaan de jaarlijkse

sportdag voor bewoners en niet-bewo-
ners van het centrum. Het programma
ziet er als volgt uit:

9.00 Opening
9.15 u. Aanvang boogschietwedstrij-

den op 50 en 30 meter.
10.00 u. Tafeltenissen.

12.30 u. Inschrijving voor de middag-
evenementen (inschrijving be-
draagt f 2,50 per deelnemer, per
onderdeel).

13.30 u. Start Roadmaster-klasse over
1 ronde.

13.30 u. Rolstoelbasketbalwedstrijd.
13.50 u. Start rolstoelrace-toeristen-

klasse over 1 ronde.
14.20 u. Start wielerrace met een han-

dikap-element op gewone fietsen

vanaf 10 jaar. Alleen deelname
mogelijk wanneer men tevens

deelneemt aan tijdronde-rekord.
14.30 u. Prijsuitreiking boogschieten

en tafeltennissen.

14.45 u. Demonstratiewedstrijd rol-

stoelvoetbal.

15.00 u. Start rolstoelrace wedstrijd-

klasse over 1 ronde.
15.20 u. Start driewielrace over 1 ron-

de.

15.30u. Start van behendigheidswed-

ZANDVOORTS CHRISTELIJK KINDERKOOR
o-Lv. Pieter de Jong

.

Zingt op vrijdag 21 mei in de Gereformeerde kerk
ingang Emmaweg.
Robbert en Anja van Lint. zuigen er óók !

RESERVEER reeds deze avond, vol muzikaal
genot.

Notaris E. J. M. WEVE
Kostverlorenstraat 121
te Zandvoort, vraagt een

TYPISTE
Belangstellenden worden verzocht een af-

spraak te maken (02507 - 68 41).

strijd voor elektroniese rolstoe-

len.

15.30 u. Start tijdronde rekord over
1 ronde.

Tussen 15.00 en 20.00 uur zal de ju-

bilerende autosportvereniging 'Sande-
voerde' enkele demonstraties geven
van auto-alarmsystemen.
Wie van de deelnemers(sters) aan de
sportdag er in slaagt om een van de
demonstratiewagens te openen, zonder
dat het alarmsysteem in werking
treedt, krijgt als beloning een volledige
alarminstallatie aangeboden.
Nadere informatie over het sporteve-
nement op het terrein van Nieuw-Uni-
cum wordt verstrekt door koördinator
Dick Gerritse, Nieuw Unicum, tel.

5441.

„FORTUNA"
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daar komt de uitspraak van de leden

van het Strandschap Zandvoort op
neer die tijdens de eergisteren gehou-

den openbare vergadering van het

schap in het gemeentehuis het ver-

zoek van het liberale gemeenteraads-

lid Gielen behandelden om topless

buiten het naaktstrand te verbieden.

Het strandschap acht het vooreerst

onuitvoerbaar een verbodsbepaling

in het leven te roepen welke juridies

hanteerbaar is en de rechter in voor-

komende gevallen in de gelegenheid

kan stellen vonnis te wijzen.

Wèl was de meerderheid van het schap

van mening dat het opnemen van een

toplessverbod wenselijk zou zijn.

Waarom werd tijdens de diskussie niet

geheel duidelijk.

Overigens maakten de leden van het

strandschap niet de indruk te zitten

springen de blote vrouwentors aan

het strand met de mantel der wet te

bedekken. De afgevaardigde voor de

gemeente Zandvoort in het schap, de

heer Weber, vroeg zich af of de door
de heer Gielen aangevoerde wrevel

en irritatie bij andere strandbezoe-

kers t.a.v. de naakte meisjes- en da-

mesborst een doorslaggevende reden

kan en mag zijn voor een verbodsbe-

paling. Hij vond de hele zaak onzinnig

en gewoon onuitvoerbaar.

De afgevaardigde van de gemeente
Haarlem en de vertegenwoordiger
van het ministerie van volksgezond-

heid in het schap gaven omonwon-
den blijk aan een dergelijke verorde-

ning 'geen enkele behoefte te heb-

ben' en ook strandschapvdörzitter,

burgemeester Nawijn, zag het niet

direkt zitten.

Niet alleen het redigeren van een be-

paling t.a.v. de monbkini schept pro-

blemen, maar ook de kontrole op
de naleving van een dergelijke bepa-

ling zal niet meevallen. Want hoe te

handelen tegenover een blote vrou-

wenborst waarop een rozetje prijkt ? ,

vroeg de magistraat zich af. Is dat nu
naakt of, zij het schaars, gekleed ?

Ga er maar eens aan staan, voegde hij

er aan toe.

Een gedachte die de strandschappelij-

ken —allen van de mannelijke kunne—
niet direkt verwierpen en daaraan
uiting gaven door bulderend gelach
en kletsen op de dijen.

Zandvoort —afgevaardigde Van der

Mije vond, dat men de kwestie voor-

lopig maar moet laten betijen. Het
is misschien een modegril. Een volgen-

de generatie zal zich wel weer heel

anders gedragen, filosofeerde hij wijs.

Maar we moeten natuurlijk niet de
indruk vestigen dat we niet alles heb-

ben geprobeerd om een oplossing te

vinden, zei burgemeester Nawijn, en
stelde voor eens bij de haarlemse offi-,

cier van justitie te informeren naar

de mogelijkheden van een verbodsbe-

paling voor topless. Dat vonden de
leden van het Strandschap Zandvoort
al lang best, opgelucht als zij waren
geen beslissing te moeten nemen die

hen wellicht onsterfelijk belachelijk

zou hebben gemaakt.
Een voorstel tot uitbreiding van het

rijverbod voor ruiters langs het gehe:

Ie strandgedeelte tussen de gemeente
Bloemendaal (noorderstrand) en paal

68 (zuiderstrand) gedurende de sei-

zoenperiode tussen 15 mei en 15 sep-

tember, riep verzet op bij de afgevaar-

digden Van As en Attema.
Een dergelijke maatregel zou de mané-
gehouders in de omgeving en hun le-

den ernstig duperen, meenden zij.

De heer Van As zei te weten dat de
manéges in Zandvoort en Bloemendaal
graag zouden meewerken aan het tref-

fen van een regeling die het mogelijk

zou maken ook tijdens de zomermaan-
den aan het strand te rijden. De manége-
houders hebben inmiddels een kommis-
sie gevormd die met b en w van Zand-
voort over de voorwaarden wil gaan
praten, verklaarde de heer Van As.

Wij moeten, zo betoogde hij, ook aan

deze vorm van rekreatië een redelijke

kans geven. De heer Attema was dezelf-

de mening toegedaan.
Voorzitter Nawijn verdedigde het voor-

stel door te zeggen dat het was be-

doeld om 'beunhazerij in de paarden-

sport in de hand te houden'. Daarmee
bedoelde hij ruiters die zich aan het

strand op geen enkele wijze iets aan

trekken van de andere bezoekers.

Door hun gedrag veroorzaken zij ge-

vaarlijks situaties, aldus de heer Na
wijn, 'bonafide manegehouders kun-

nen ontheffing van het rijverbod vra-

gen en krijgen'.

Met die verzekering door de voorzitter

ging de. heer Van As akkoord, maar de
heer Attema sputterde nog wat tegen.

'En al die individuele ruiters dan ? ',

vroeg hij.

'Die zullen, wanneer zij bonafide blij-

ken, eveneens gehoor krijgen', stelde

de voorzitter hem gerust.

Van het verbod om met gemotoriseer-

de voertuigen, bromfietsen en zeilwa-

gens tijdens de zomermaanden op het

strand te rijden, werd de fiets vrijge-

steld. En voor vertrek en aankomst
van speedboten is de strandtoegang

bij de Jan van Galenstraat aangewe-
zen. Maar daar wordt niet veel rucht-

baarheid aan gegeven om dringen te

voorkomen. Alleen ingewijden zijn er

mee bekend. Een merkwaardige maat-

regel.

waterstanden BOUW MEE
mei H.W. L.W. H.W. L.W.

22



kreativiteitscentrum
een stapje nader

Afgelopen vrijdag is de ingebruikne-

ming van de voormalige Mariaschool
aan de Koninginneweg als kreativi-

teitscentrum weer een stapje dichter-

bij gekomen.

De stichting Kreativiteitscentrum Zand-

voort zal binnenkort bij de gemeente-

raad een verzoek indienen het gebouw
vanaf 1 januari 1977 te mogen huren.

De huurvergoeding voor het tien loka-

len tellende gebouw wordt op dit mo-
ment geraamd op f 10.000,—. Volgens

wethouder Aukema van financiën, on-

derwijs en kuituur, die vrijdagavond

op verzoek van de stichting als voor-

zitter — gespreksleider fungeerde, heeft

de gemeente dit bedrag nodig om het

gebouw op te knappen en in welstand

te houden. Door middel van verhuur

van lokalen aan mensen die kreatief be-

zig zijn moet dit bedrag ieder jaar op
tafel komen. Op dit moment is er al

een aantal gegadigden voor het huren

van een lokaal. Er is een richtprijs van

f 150,— per maand per lokaal vastge-

steld, maar er zal een gedifferentieerde

huur worden toegepast die het mo-
gelijk moet maken lokalen besneden of
boven de richtprijs, al naar gelang de
financiële draagkracht van de deelne-

mer(ster), te verhuren.

Eén of twee lokalen zullen een mobiele
bestemming krijgen, d.w.z. dat ze door
meerdere personen gedurende onder-

ling te regelen uren kunnen worden ge-

bruikt. De huidige gebruikers van vier

van de tien lokalen van de vroegere

school, o.a. de Zandvoortse Koerant en
de muziekschool, zullen straks huurders

van de stichting worden, waarvan het

bestuur vrijdagavond definitief werd
gekozen.

Bij akklamatie werden benoemd de

heren J.G. Wijnbeek (voorzitter), N.

Burger (sekretaris), L. Heino (penning-

meester) en W. Nederlof, J. Termes
en E. de Zwager (leden). Bestuurskan-

didaat L. Koper bedankte om persoon-

lijke redenen voor een funktie in het

bestuur. Op voorstel van één der aan-

wezigen werd in de vakature nog niet

voorzien.

Hedenavond zullen de kandidaat-huur-

ders samen met leden van de stichting

nieuws

• Afgelopen maand werd een begin

gemaakt met de jaarlijkse door de
sportvereniging OSS georganiseerde
athletiektraining op de terreinen van
het sportkompleks 'Duintjesveld'. In-

gang oosttunnel van het circuit. Bij

voldoende deelname aan de training

zullen de kursisten aan het eind van
het zomerseizoen in de gelegenheid

worden gesteld vaardigheidsproeven
af te leggen.

(r ^

RÖYAL
ALBERT
BoneChina

Beschilderd porselein

van grote klasse....

rken in yandvoorrff alle topme

schaap
haltestraat 10 / zandvoort

foto

Frans van Loon

een bezoek brengen aan het gebouw
aan de Koninginneweg om zich nader
te oriënteren en eventuele wensen en
verlangens kenbaar te maken. Want
het stichtingsbestuur is niet van plan

tot 1 januari 1977 met de handen in

de schoot te gaan zitten. Men wil de
komende maanden benutten het pro-

jekt op bestuurlijk en technies nivo

zo goed mogelijk voor te bereiden en
van de grond te krijgen. Hierbij zal

de stichting Kreativiteitscentrum Zand-
vport worden geassisteerd door een uit

de huurders samen te stellen deelne-

mersraad, welke in de struktuur van de
stichting een belangrijke plaats zal

gaan innemen. Door een inmiddels tot

stand gekomen statutenwijziging is

het mogelijk geworden dat in het cen-

trum geïnteresseerde ingezetenen van
Zandvoort donateur of begunstiger

van de stichting kunnen worden. Over
de status van de donateur of begunsti-

ger, de financiële bijdrage en het tijd-

stip van aanmelding zullen door het

bestuur nadere mededelingen worden
gedaan op de eerstvolgende openbare
vergadering van de stichting.

e De ouderkommissie van de rk,Ma-
riaschool heeft onlangs het initiatief

genomen leerlingen en ouders van
leerlingen van de 2e en 3e klas in kon-

takt te brengen met het muziekonder-
wijs zoals dat wordt gegeven door de
haarlemse muziekschool. Met mede-
werking van de muziekschool gaven
leeftijdgenootjes een demonstratie
van de muzieklessen en -oefeningen

in de aula van de Mariaschool aan de
Prinsesseweg. Na een toelichting van
twee docenten van de muziekschool
vertolkten de leerlingen eenvoudige

komposities op blok- en dwarsfluit, gi-

taar en klarinet. Tijdens de bijeenkomst
deed de direktie van de haarlemse mu-
ziekschool de toezegging dat bij vol-

doende deelname alles in het werk zal

worden gesteld een zelfstandige afde»

ling van de school in Zandvoort te ves-

tigen. Wellicht kan dan ook een docent
voor alle basisscholen in de gemeente
worden aangetrokken.
De ouderkommissie van de Mariaschool

hoopt dat ook andere scholen de komst
van muziekschool en docent zullen on-

dersteunen en stimuleren. Nadere in-

lichtingen worden verschaft door de
Muziekschool Haarlem, Wilhelmina-

straat 49, tel. 023-31 93 48.

• Een attraktie er tussen door. Morgen-
avond maakte fanfarekorps Nico de
Zwart een muzikale rondgang door het

centrum van Zandvoort. Het korps
steekt de trompet om plm. 7 uur bij

hotel Keur aan de Zeestraat.

rabobank
grote krocht 34

telefoon 6941

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond— 07.00 u. m.
Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00u.

familieberichten

Hiermede willen wij graag ieder-

een bedanken die ons 50 jarig

huwelijk tot zo'n onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Het was werkelijk geweldig.

P.E. v.d. Veld
P.C.A. v.d. Veld -

v.d. Meij
Zandvoort, mei 1976.
Zandvoortselaan 20.

Langs deze weg wil ik hartelijk dank
brengen aan de zusters, van de Kruis-

vereniging Zandvoort voor de uitste-

kende verzorging en begeleiding ge-

durende de langdurige ziekte van

mijn man C. de Vries.

Mevr. J. de Vries - de Ridder

Thorbeckestraat 3 / flat 4

kerkdiensten

agenda
gemeenteraad

Dinsdag 25 mei a.s. komt de zandvoort-

se gemeenteraad in openbare vergadering

bijeen in het gemeentehuis. De bijeen-

komst begint om 20.00 uur. Aan de or-

de komen:

1. Notulen van de vergadering van 27 a-

pril 1976.

2. Ingekomen stukken,

in handen te stellen van burgemees-

ter en wethouders om preadvies :

Brief dd. 5 mei 1976 van het dage-

lijks bestuur van Gewest Kennemer-
land waarin het besluit wordt ge-

meld van de Kennemerraad dd. 21

april 1976 inzake de aanvaarding

van de overdracht van de zorg voor
de huisvuilverwerking aan het Ge-

west.

Brief dd. 6 mei 1976 van het dage-

lijks bestuur van het Gewest Ken-
nemerland, inhoudende een kon-

sept-besluit tdt verlenging van wij-

ziging van de Regeling Gewest Ken-
nemerland.
Brief dd. 15 mei 1976 van 'Zand-

voort'75' inzake verhuur gemeente-
lijke sportterreinen.

3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzigingen:

89e wijziging gemeentebegroting '75

5e wijziging begroting grondbedr.'75

5. Onderwijsaangelegenheden:

a. nieuwe aardrijkskundemethode t.

b.v. de Dr. Albert Plesmanschool.

b. Ekstra krediet voor inrichting han-

denarbeidlokaal Dr. Albert Plesman-

school.

c. Aanvraag eks.art. 72 l.o.-wet 1920
t.b.v. de Mariaschool (aankoop z.g.

speelmatten voor leerlingen eerste

leerjaar.

d. Aanvraag eks.art. 72 l.o.-wet 1920
t.b.v. de Mariaschool (jaloezieën, gor-

dijnen, nieuw glas etc.)

6. Grondtransakties:

a. Grondverkoop aan de Lijsterstraat.

b. Verkoop grond aan Thomsonstraat
c. Grondtransakties Noordbuurt.
d. Huurverhoging grond.

e. Verkoop grond.

7. Bestemmingsplannen:
a. Voorbereidingsbesluit kavel 12
Kostverlorenpark.

8. Rapport van de gemengde ambte-
lijke werkgroep Onderzoek uitbrei-

dingsmogelijkheden Hoogovens IJ-

muiden (kommissie Boersma).

9. Wijziging legesverordening.

10. Gemeenschappelijke regeling voor
een regionale muziekschool.

11. Vergunning gebruik stand voor
eksploitatie.

12. Kabeltelevisie.

13. Rondvraag.

HERVORMDE KERK
zondag 23 mei a.s.:

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld, bed. H.

Doop.
10.30 uur: Jeugdkapel.

GERFORMEERDE KERK
zondag 23 mei a.s.:

10.00 uur: Ds. H. van Twillertte Holtei

19.00 uur: Ds. H. van Twillert te Holter

NED PROTESTANTENBONDE
zondag 23 mei a.s.:

10.30 uur: "Samenleven" dhr. P. van
Zalinge over 'mens en natuur'.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30—11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
.Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

Weekeinde van 21 en 22 mei:
Huisartsenpraktijk Bouman'Mol
Arts: dr. B. F. J. Bouman, tel. 5600

ZUSTERDIENST
zaterdag 22 en zondag 23 mei a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27,
telefoon 27 91.

APOTHEKERSDIENST
zaterdag 22 en zondag 23 mei a.s.

en de komende week avonddienst:
Zandvoortse Apotheek, Raadhuis-
plein, Telefoon 31 85, Zandvoort.

Op Hemelvaartdag 27 mei a.s.:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat, Tel.

30 72 , de dienst loopt van 8.00 uur
tot 17.30 uur.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en

2525 slaapkamer met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-

weg 4.

J(023) 2422 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB -SKODA -POLSKI •

dealer - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade

service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje
2424 straat 2-12. Off. RENAULT

dealer - service en verkoop.
2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'



SPORTUITWISSELING

ZANDVOORT - DOETINCHEM
Namens alle deelnemers(sters) uit Doetinchem, die het afgelopen

weekend aan de sportuitwisseling in Zandvoort, hebben deelgeno-

men, danken wij onze zandvoortse sportvrienden en gastgezinnen

voor de bijzonder prettige sportieve en gastvrije dagen die wij bij

U mochten doorbrengen.

Het was geweldig ! Hartelijk dank !

Comité Doetinchemse Sportverenigingen.

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:

mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)
mevr. Egas .tel. 3442 (Zonnebloem)

omroepers omroepers p^|

OPSLAG voor zomerhuisje

gevraagd. Tel. 02507-2793.

HEER, 62 jaar zoekt ken-

nismaking met dame voor

vriendschap. Postbus 1073

Amsterdam.

Tel
Ü.C \MUn> (jQ$ 2638

Ejnm
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar

1. de beneden duplexwoning

VONDELLAAN 20

inhoudende: woonkamer, slaapkamer.
Huurprijs f 89,10 per maand.

2. de boven duplexwoning

VONDELLAAN 29rd.

inhoudende: woonkamer, 2 slaapka-
mers, douche, zolder.

Huurprijs f 102,10 per maand.

3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 153
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs f 369,60 per maand.

4. de flatwoning

FLEMINGSTRAAT 56
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs f 385,35 per maand.

5. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 363
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs f 400,60 per maand.

6. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 455
inhoudende: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs f 369,60 per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt
op rangnummer. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning be-
rust bij Burgemeester en Wethouders. Het
inkomen van het gezinshoofd is medebe-
palend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 25 mei
a.s. 19.00 uur, aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermelding '

van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst vrijdag 28 mei a.s.

om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

Wij vestigen de aandacht van belangstellenden
dp de mogelijkheid tot woningruil tussen
bewoners van woningen der vereniging.
Publicatie geschiedt door vermelding in een
ruilrubriek, die u aantreft aan het kantoor
van de vereniging.

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

riche
Restaurant open vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

y^Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
' Luister mee bij bloemenhuis _
a I3a A j-^JgJË *"""

j.Wuijs

_ tel: 2060

1

met het weekeind-bloemetje dat haltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. 85

Luister mee bij bloemenhuis

VERSTEEGE
-$ Itotetoielerbebttjf

Jgwlttótraat 18 Zanbbooct

JEeUfoon 02507-4499

TE KOOP strandpaviljoen

in de zuid. Brieven onder nr.

380 buro van dit blad.

TE KOOP aangeboden:

keuken-hoekbank met ta-

fel en stoelen, huisbar met
4 krukken, 2-zit verlours-

bankje. Tel. 37 12.

O.S.S.

is begonnen op woensdag
19 mei met atletiek op

'Duintjesveld'

van 6.30 uur voor jeugd;

van 7.45 uur voor ouderen.

GEVR. hulp in de huishou-

ding, 1 ocht. p.w. Juliana-

weg 20, Tel. 41 84.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. '023 -33 1975

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Kies uw nieuwe.

stijlvolle

kostuum...

j

...uit onze nieuwe kollektie.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

Het echte stijlvolle kostuum herkend U meteen.

Vele kleuren en variaties

Van f 179,- tot f 359,-
Ook in licht gewicht.

Een man met smaak
kiest z'n mode
in onze Speciaalzaak.

TE KOOP 550 nw. beton-

klinkers (10 1/2 x 21 x 7 cm)

prijs f 120,-; 15 rode te-

gels (50 x 50 x 6 cm) prijs

f45,—. Bentveldweg 11,

Bentveld, Tel. 023-245984.

Terlenka damespantalons

f 49,50

perfekte pasvorm

KUI K-Textiel

Grote Krocht 30 -32

JONG ECHTPAAR
zonder kind. zoekt woon-
ruimte voor permanent,

gr. zomerhuis of 3 kamers
met keuken en douche of

vrije etage. Brieven onder

nr. 310 buro van dit blad.

TE KOOP GEVRAAGD
woon- en winkelpanden voor
geldbelegging. Tel. 44 79.

Emmaweg 13.

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STÜKADOORS-
METSEL-
TIMMER-
TEGEL-
VOEG--,
BETON-
RIOLERING-
REPARATIEWERK
DAKBEDEKKING
TEGELPADEN
ALLE SOORTEN SEER-
PLEISTER.

Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
vrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 2213.

CHRISTIEN
VERSTËEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 148 tel. 51 85
Medisch gedipt, pedicure van

het Elisabeth Gasthujs behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur."

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hasselt

Leidsevaart 82. tel. (0231

3.16092 Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35.-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
............................................

Drukt 'n g r o t e drukker

beter dan een KLEINE?
Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat^

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Autobedrijf

DEALER T/7 VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam wALmo zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's



KQDA®
meerauto
voormindergeld.

v,a.f7598/

msg&sp

.f9995/
H*rf

[GaragebedrijfFtintermanBV]
Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.

RAAMBILJETTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
* Telefoon 27 93

flhkinn
verf die u bij de vakman haalt

icqsuaiU.Ü. I nniSGHILDERSHAL
. VERF - GLAS - BEHANG

Hofdijkstraat 24 - tel. 2206

H.W.C0STER
Makelaar o.g.

ra
LidNBM

JjdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

vitrages — overgordijnen

• .. GARDlSETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 -TelV (02507) 6975

Neem uw brood,
koek, beschuit én
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

TeL 21 29

C/n/icótA, en. tctifocnzt#?2&

JZ? GZ50Z-4<8S2/226e

De
Steenhouwer

bv.

Toekomstig adres voor Kantoor^Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

a__MHiHH_HHMaH_ Opening medio APRIL 1976 m^m^mmm^mmmmmmmmmm^mmmÊ^,

Biohorma

3,a. £,. ^aUedux & ^n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.a. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Haal de speciale
autovakantiekranf

even bij ons.
(Of laat hem even halen)

In de krant vindt u een schat aan
interessante accessoires aanbiedingen. RENAULT

_-. .ka Wetenswaardigheden over een

^ji\* S» ^*| pTZlEÊ-' gezonde levenswijze met

\*L *\ A. Vogel's SYMPHYTUM ZEEP
,..,«van«* -^

eenp£?
aduct^'

Zeep, u zult zeggen wat dienen we daar nu van
te weten?

Het is toch een dagelijks gebruiksartikel, bedoeld
om ons lichaam schoon te houden?
Inderdaad, dat weten we van zeep, het is een
produkt bestemd voor reinigingsdoeleinden,

maar weinigen weten dat zeep medisch van
groot belang is, n.1. door het dagelijks gebruik,

waarbij het profylactisch werkt als reinigend
middel en daardoor infecties kan voorkomen.

Wat is zeep? Het woordenboek zegt: een ver-

binding verkregen door de inwerking van al-

kaliën op vet en olie. Afhankelijk van de aard
van beide laatsten en van het gebruik van kali-

of natronloog en van de graad waarin de gly-

cerine, die bij het „verzepingsproces" vrijkomt,
wordt uitgewassen, kunnen verschillende zepen
worden gevormd.

In de dermatologie, d.i. de huidgeneeskunde,
wordt zeep vaak gebruikt als drager voor genees-
middelen. Zo kent men formaline zeep, een zeep
die dient om een verminderde zweetafscheiding
te verkrijgen.

Zeep leent zich uitstekend als drager van ge-
neeskrachtige stoffen want vele homeopatische
of andere plantaardige geneesmiddelen bevatten
saponinen d.w.z. zeepstoffen. Men merkt de aan-
wezigheid hiervan door schuimvorming door de
verbinding met water. Vele planten bevatten
saponinen en de geneeskrachtige stoffen van die
planten zijn vaak niet deze saponinen verbonden.

Een goede zeep wordt verkregen uit gedistilleer-
de cocosvetzuren en uit niet- dierlijke talk-vet-
zuren, verder is het gebruik van lanoline ofwel
wolvet aan te bevelen. Deze basis nu (die ook

gebruikt wordt voor A. Vogel's Symphytum
zeep), kan men aanvullen met geneeskrachtige

oliën of tinkturen die een goede werking op de
huid hebben.

A. Vogel's Symphytum zeep, bevat zoals de
naam al aanduidt, een toevoeging van symphy-
tum tinctuur.

Wat is het voordeel van deze zeep? Er is voor

gezorgd dat ze niet meer dan 0,03% alkalisch

is, hierdoor zullen de zuren geen nadelige (ver-

ouderende) invloed op de huid kunnen uitoefe-

nen. Verder zijn er geen gesulfuriseerde oliën ge-

bruikt, wat het voordeel heeft, dat onze huid
vrij blijft van de invloed van zwavel. (Onze
huid komt door de luchtverontreiniging al zo-

veel hiermede in aanraking). Verder is er sym-
phytum extrakt toegevoegd. Dit extrakt bevat
allantoïne, waardoor er een helende werking
vanuit gaat. Onze huid staat voortdurend bloot

aan beschadiging en het is nuttig wanneer we
ons dan kunnen reinigen met een zeep die geen
nadelige invloed op onze huid uitoefent maar
integendeel bovendien nog als drager van een
goed middel tot herstel van beschadigde plekken
dient.

A. Vogel's Symphytum zeep, is vervaardigd voor
het dagelijkse gebruik door jong en oud, man en
vrouw. Door de toevoeging van de symphytum
is haar schuimwerking wat afgeremd doch dit

heeft geen invloed op de reinigende eigenschap-
pen.

A. Vogel's Symphytum zeep, is een harde zeep,
daardoor voordelig in gebruik en ze is aange-
naam geparfumeerd.

RinkoAUTOBEDRIJVEN
Off. RENAULT dealer

Oranjestraat 2-12 Zandvoort Tel. 02507 - 23 23 - 2424 -b.g.g. 3360

Verkrijgbaar bij

Speciaaldrogisterij

Haltestraat 8 Zandvoort

Reform Moerenburg 1
voort Telefoon 6123 ^^ÊL
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— De vergadering van de gemeenteraad van gisteravond. Voor
u voorgedragen aan de piano in vrolijke en soms olijke zetting

der noten. INTRODUZIONE (de ingekomen stukken).

Een verzoek van de zaterdagvoetbalvereniging Zandvoort '75

voor terrein en andere spelersakkommodatie in de gemeente.
De raadsleden Gielen(vvd), De Pater(cda), Termes(inspr.nu) en
V.d.Moolen (pvda) dragen een nootje bij. Zij spreken de wens
uit dat het goed komt tussen Zandvoortm. en Zandvoort '75,

(tekeningen Wilhelm Busch)

Zaterdagmorgen 5 juni. beginnen we om
5 uur met "Hey Jude" van The Beatles. .

Tègek: 3% uur Baatte-muziek,
(van 5 tot 8.30.)

Tè gek: De eerste vijftig feestvierders

krijgen een Beatle-single kadoo!

Tè gek: We openen dus zaterdag-

morgen om 5 uur reeds!

Tè gek De toegangsprijs van 5 tot 8.30

is ÊÈN PIEK.

Wat dachtje wat in "De duinpan"
Vondellaan 57 Zandvoort
Tel.: 02507-2170

is rqeer dageen dutyivaard

die vorig jaar na veel boze woorden over en weer uit elkaar
gingen. Het konflikt heeft inmiddels zijn scherpste kantjes

verloren en de eerste schreden op weg naar samenspraak zijn

gezet, deelde voorzitter Nawijn mede. Beide partijen zijn in

beginsel bereid naar een oplossing voor de problemen en knel-

punten te zoeken. Wanneer alles reg kom kan Zandvoort '75

volgend jaar wellicht over een eigen home in de gemeente
beschikken.

t

1

i

i /S"/M-

— Wij hebben niet voor niets een pianist ingehuurd. Kuituur
was troef in de gemeenteraad al werden de dubbeltjes die het
gaat kosten niet uit het oog verloren. De hr. Flieringa (inspr. nu)

en mevr. Hugenholtz(vvd) vonden de financiële kontrole van
de gemeente op de voorgestelde gemeenschappelijke regeling

voor een regionale muziekschool onvoldoende. De wethouders
in het kollege van toezicht op de uitgaven van de school moeten
het recht van veto krijgen wanneer de kosten de pan uitrijzen,

meenden zij. Op dit moment heeft de plaatselijke overheid on-

voldoende grip óp het budget. Thans kost een muziekleerling.

zo rekende de hr. Flieringa de raad voor, f1000,- per jaar. -De
gemeente draagt f600,- en de ouders van een leerling f400,- bij.

Wanneer dat straks f2000,- wordt, moet de gemeente f1600,-
bijpassen, terwijl de leerling f400,- blijft betalen. Dat kan de
gemeente zich niet veroorloven, zei de hr. Flieringa, die meende
dat muziekonderricht geen noodzakelijkheid maar een wense-
lijkheid is. En dit onderwijs beperkt moet blijven tot degene die

er werkelijk behoefte aan heeft en belangstelling voor aan de dag
legt. Daar kwamen de raadsleden Weber(pvda), Lou Koper (psp-

ppr) en wethouder Aukema(pvda) tegen in verzet, leder kind

moet in de gelegenheid worden gesteld kennis met muziek te ma-
ken, betoogde de hr. Weber. Het onderricht moet geen kweek-
plaats voor ere divisiemusici worden, vond Koper. De financiën

zijn belangrijk maar moeten zeker niet de hoofdrol spelen, zei

weth. Aukema. Er zijn voldoende waarborgen ingebouwd om de
zaak in de hand te kunnen houden, meende hij. Mevr. Hugenholtz
wilde het wel voor een jaartje aankijken, maar de hr. Flieringa was
en bleef tegen. Het gaat dezelfde kant uit als het zwembad, zo
voorspelde hij PIANO.

'^Yi\.tk-te&&9 ö7
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— B en w namen het voorstel terug om aan Atel (stichting Ad-
viesburo voorTelekommunikatie) een krediet van f26.500,—
te verlenen voor een nader onderzoek naar de techniese mo-'

gelijkheden voor invoering van kabel-tv in Zandvoort, nadat

weth. Aukema in de krant had gelezen dat er nieuwe techniese

ontwikkelingen voor de aanleg op til zijn. Het kollege stelde

voor Atel een nieuwe kostenberekening voor de uitvoering van

het projekt te laten maken. Alles goed. en wel, merkte de so-

cialist Weber op, maar ik zou eerst wel eens willen weten hoe

de inwoners van Zandvoort over kabel-tv denken. Wij zouden
d.m.v. een invulformulier een opinieonderzoek onder de inge-

zetenen van de gemeente kunnen houden, opperde hij. Heel

aardig, reageerde burgemeester Nawijn, maar een dergelijke

peiling is op dit moment, nü wij weinig of niets weten van de

mogelijkheden, niet.opportuun. De hr. Roselaar(vvd) refereer-

de aan een landelijke peiling waaruit was gebleken dat meer
dan de helft van de vaderlandse bevolking ka'belttv wilde. Nou>
de hr. Weber kon zich niet voorstellen dat mensen de Flint-

v j\\\
:

stones in het Duits of Vlaams op hun beeldbuis wensten. Kabel-

tv gaat f 10,- per maand kosten, maar f6,- per maand wanneer
men een entree van f230,- ineens stort. De kosten van uitvoe-

ring van het projekt worden op drie miljoen geraamd.

Bedankt heren voor al uw inspanning de kuituur in Zandvoort

de weg te bereiden. Muziekonderricht mag dan niet voor een

ieder zijn weggelegd, maar kabel-tv is voor ons allen. En van de

daken zullen die ontsierende masten verdwijnen. Ook een hele

verbetering. BRAVO BRAVISSIMO.

de onvergelijkbare klasse ook nog fraai verpakt bij BoekenroodeBMVV
haarlem: gedempte oude gracht 66 / heemstede: zandvoortselaan 158 / tel. (023) 2491 41*



jubileum-konsert

chr. kinderkoor
Wanneer de bezoekers van het konsert,

gegeven door het Zandvoorts Christe-

lijk Kinderkoor niet geweten hadden
dat het koor twintig jaar bestaat zou
hen dat vrijdagavond bij het binnen-

komen in de gereformeerde kerk aan

de Julianaweg al heel gauw duidelijk

zijn geworden : langs de wanden in

elkaar gevlochten cijfers 2 en en
raambiljetten van alle uitvoeringen

van de afgelopen twintig jaar. Boven-
dien kreeg iedereen een roze knop
opgespeld, stonden er potjes gele chry-

santen om het podium heen en was
er in de pauze gebak bij de koffie.

Alles even vrolijk en feestelijk.

Zoals gebruikelijk had het bestuur zich

ook nu weten te verzekeren van de me-
dewerking van beroepsmusici. Het was
het zangduo Robbert en Anja van Lint,

mevr, kraan-meeth

dat zichzelf begeleidt op middeleeuwse
instrumenten zoals kromhoorns, ver-

schillende soorten snaarinstrumenten

en tamboerijns. Ondanks enkele aardi-

ge vondsten zoals b.v. het met de kin-

deren een orkest vormen en de ratel

waarmee Robbert zijn liedje over de
boer die maar één broek heeft kracht

bij zetter kon hun optreden ons niet

erg bekoren. Het was allemaal een

nieuws
kort & klein

• Zondagmiddag moest de zandvoort-

se brandweer in aktie komen voor de

bestrijding van een duinbrand in de om-
geving van de Kamerlingh Onnesstraat.

Ongeveer 1000 m^ duinbeplanting
ging door het vuur verloren.

• Tijdens de topdrukte van afgelopen

zondag heeft de Zandvoortse Reddings-

brigade verscheidene reddingen verricht.

De bemanning van een patrouillevaar-

tuig nam twee opvarenden van een om-
geslagen zeilboot aan boord. De drenke-

lingen, twee mannen van dertig jaar,

konden niet zwemmen. Twee meisjes

van 16 en 17 jaar die voor de kust in

een mui terecht waren gekomen en

niet op eigen kracht terug konden ke-

ren werden door leden van de ZRB
veilig aan land gebracht. Een jongen

en een meisje van 10 jaar werden door
de kustwachters van een rubberboot
gehaald, toen het vaartuig op onge-

veer 250 meter van de kust stuurloos

ronddreef.

• Twee evenementen op zaterdag 5

juni a.s. in het kader van het zomer-
programma van vvv-Zandvoort. Om
20.00 uur vindt voor de hoofdtribu-

ne van het circuit de tweede Kenne-
mer Taptoe plaats, waarvoor een
groot aantal korpsen uit de omgeving
hebben ingeschreven. In de vroege

ochtenduren organiseert oud-wiel-

renner Klaas Koper een luilakfiets-

tocht voor de jeugd. De start vindt

plaats bij de woon- en leefgemeen-

schap Nieuw Unicum aan de Zand-
voortselaan.

• Wethouder K.C. van der Mije Pzn.

van sociale- en sportzaken is geduren-

de de maanden junj, juli en augustus

verhinderd zijn wekelijkse spreekuur
te houden in het gemeentehuis. Wan-
neer men de portefeuillehouder wenst
te spreken kan een telefoniese afspraak

worden gemaakt, tel. 23 10.

• De door het komité Viering Koningin-

nedag gehouden financiële aktie onder

de ouders van leerlingen van de kleuter-

en basisscholen heeft in totaal f 1.842,--

opgebracht. Het komité betuigt hier-

bij de betrokken gevers en geefsters

zijn hartelijke dank.
Van partikulieren, bedrijven en instel-

lingen werd tot op heden een bedrag
van f 1.115,— ontvangen. Aan allen,

die een bijdrage geschonken hebben,
is intussen een persoonlijke dankbetui-
ging verzonden.

beetje rommelig en luidruchtig en bo-

vendien vinden wij het proberen suk-

ses te behalen door te tjoemelen met
ons volkslied bepaald niet netjes.

Maar het ging deze avond uiteinde-

lijk om het kinderkoor en dat liet

zich onder de vertrouwde leiding van

Pieter de Jong (dirigent Bert van

Laar had door ziekte zijn taak aan

zijn voorganger moeten overdragen)

van zijn beste kant horen en zien. Gesto-

ken in bij de tijd van de liedjes pas-

sende kledij, sommigen zelfs met
witte gesteven boezelaars over hun
jurken (het koor bestaat voorname-
lijk uit meisjes) en met strikken in

het haar, deden ze de zeven kikkers

in de boerensloot herleven, lieten

ze Daantje weer naar school toe gaan

en Hannes op zijn klompen, simpe-

sampe-sompe, door de regen lopen.

Diezelfde regen deed weer tik-tak-

tik op moeder's paraplu en jarige Jetje

had geen ulevellen meer om te trak-

teren toen ze in de klas kwam. Een
kostelijk brok nostalgie voor de in

de kerk aanwezige oudere genera-

tie !

Na de pauze kregen Monique Hart-

man, Mirjam Pels en Marjo Zwem-
mer bloemen voor het vijf jaar ach-

tereen lid zijn van het koor, terwijl

burgemeester Nawijn ze ter gelegen-

heid daarvan een medailje met de

inskriptie 'Zandvoorts Christelijk

Kinderkoor 1971-1976', opspelde.

Vervolgens werd afscheid genomen
van mevrouw De Pater, die met
nog twee dames 20 jaar geleden

het initiatief nam tot de oprichting

van het kinderkoor. Namens het be-

stuur werd zij toegesproken door
mevrouw Kuneman die de scheiden-

de voorzitster schetste als een vak-

bekwame, stuwende kracht die,

waar anderen voor een uitvoering

een draaiboek nodig hadden, met
een paar losse aantekeningen kon
volstaan. Een zilveren schakelarm-

band vertolkte de erkentelijkheid

van het bestuur jegens mevrouw De

Pater, die zelf altijd als een verbin-

dende schakel was opgetreden. De
dank van de kinderen kwam tot ui-

ting in een boeket bloemen. Mevrouw
De Pater zelf was van mening dat het

aanblijven van de dames Hoop en Van
Vliet een veel grotere prestatie was en

overhandigde hen daarom een fraaie

plant.

Zowel het duo Robbert en Anja als

het kinderkoor lieten zich na de pau-

ze nog eens horen en hoewel de ons
verleende plaatsruimte eigenlijk niet

toelaat solistiese prestaties onder de

loepe te nemen vermelden we toch

even de alleraardigste manier waar-

op Irene Koel haar solo over het

ezeltje bracht. Nadat Teke Bijlsma,

die de koorzang voortreffelijk had be-

geleid, op de piano een aantal varia-

ties op een bekend thema had laten

horen, kwam met vriendelijke woor-

den van mevrouw De Pater en bloe-

men voor de medewerkenden een

eind aan dit bijzonder geslaagde ju-

bileumkonsert, dat behalve door
trotse ouders en familieleden van de

jeugdige vokalisten ook door kollega-

zangers, met name het kinderkoor

'Jong Heemstede', werd bijgewoond.

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
MOfsOli-Nt STICHTING

ANGOLA COMITÉ
A DAM

BOUW MEE GEEF!
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EIND MEI-BEGIN JUNI

groeten uit zandvoort Edel-tinnen gebruiksartikelen

van toen, zijn nu dekoraties

bij gezellige mensen..

J.

3
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lichtdruk S Bakknr il Koog-ZwnülH 3086

Het blijft boeiend om aan de hand van oude ansichtkaarten herinneringen op te halen. Zoals bij

deze van de Kerkstraat, waar omstreek 1900 een jongen, zonder gevaar van overreden te worden,
midden op de rijweg kon steltlopen en banketbakker Voorn (eerste zonnescherm links) nog geen
concurrentie te duchten had van de Haarlemse banketbakker Hellingman, die zich later in het
witgepleisterde pand aan de overkant (thans firma Elhorst) zou vestigen. Toch was er in dezelfde
straat een collega-banketbakker waar hi] terdege rekening mee moest houden, namelijk de heer
Worst, die in de winkel waar nu de heerDe Boer zijn herenmodemagazijn heeft een plan onver-
pakte chocola verkocht voor vijfcent en voor drie cent een gebakje.

voor* verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

'voor niet /o maar een Luio:

schaap
haltesrraat 10 / zandvoort

tGaat
vanzelf!

Systeem-Sparen
Van uw spaargiro leggen wij elke

maand automatisch iets voor u opzij!

we/t naderlond *



familieberichten familieberichten omroepers

Donderdag, 3 juni 1976, hopen onze ouders en grootouders

J. KUYPERS WENTINK
en

J.W.J. KUYPERS WENTINK - HERPEL

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 4.00- 5.30 uur in Hotel Bouwes te Zandvoort.

J. Kuypers Wentink jr.

J. Kuypers Wentink - Groenestein

M.S. v.d. Boogaard
E.J. v.d. Boogaard - Kuypers Wentink

en kleinkinderen

Zandvoort, juni 1976.
Vuurboetstraat 10.

DANKBETUIGING

Bijzonder getroffen door de warme
belangstelling bij het heengaan van

mijn lieve man, onze lieve en zorgza-

me vader, behuwd-vader en onze al-

lerliefste opa

C.K. DRAOER

betuigen wij U hiermede onze welge-

meende dank.

Uw medeleven persoonlijk, schrifte-

lijk of in de vorm van bloemen tot

uitdrukking gebracht, was voor ons

een grote troost.

Uit aller naam:
A. Draijer- Gedaan

Zandvoort, mei 1976.

Potgieterstraat 1

.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
donderdag 27 mei a.s. Hemelvaartsdag:

9.00 uur: Gemeenschappelijke dienst

in de Gereformeerde Kerk; Ds. H. van

Twillert.

zondag 30 mei a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru.

10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
donderdag 27 mei a.s. Hemelvaartsdag:

9.00 uur: Gemeenschappelijke dienst

Ds. H. van Twillert in de Gereformeer-

de Kerk.

zondag 30 mei a.s.:

10.00 uur: Drs. W. Bakker te Amstel-

veen.

19.00 uur: Dr. B. van Oeveren te Rijns-

burg.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 30 mei a.s.:

10.30 uur: Mevr. Ds. W.H. Buijs n.h.

Zandvoort, na afloop koffiedrinken.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30—11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
Maandag 1 5.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841
2262

Gemeentesekretarie
Informatiebureau Vreemdelingen-

verkeer, kiosk Raadhuisplein-

Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en-

slaapkamer met ontbijt

Horlogerie C.Waaning, Sophia-

weg 4.

24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365 - Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI - dea-

ler - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade-

service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT
- dealer - service en verkoop;

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

2525

2525
2307

(023)

burgerlijke stand

geboren: Claudia Angel ique, dv.

%A. van Houten en I.U. Klaus.

overleden: Allegonda Adelaar, oud
89 jaar.

ondertrouwd: Pieter Adriaan de
Boer en Edith Fledderman; Wilhel-

mus Martinus Aegidius Maria van Dijk

en Helena Maria Agatha Roest.

gehuwd: Egbertus Johan nes Bon-
seten Henriëtte Maria Brouwer.

overleden buiten de gemeente: Jo-

sephus Johannes Albertus Graffner,

oud 76 jaar, gehuwd met J.H.M. Be-

rendsen.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
donderdag 27 mei. Hemelvaartsdag:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27,

tel. 27 91.

zaterdag 29 en zondag 30 mei a.s.:

Zuster E. Poldervaart-Spaans, Kruis-

laan 54/ Hoofddorp, tel. 02503-6000.

APOTHEKERSDIENST
Op Hemelvaartdag 27 mei a.s.:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat, Tel.

30 72 , de dienst loopt van 8.00 uur
tot 17.30 uur.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWUSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van'

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond ï9.00-20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond- 07.00 u. m.
Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00u.

waterstanden

mei H.W. L.W.

26
27
28
29

I?

01.39
02.19
02.55
03.28
04.04
04.36

09.42
10.22
10.58
11.31

00.31

Q1.04

H.W.

14.01

14.44
15.18
15.52
16.28
17.01

L.W.

22.04
22.48
23.21
23.55
12.07
12.39

WEGGELOPEN
cyperse kater, grijs gestreept

witte poten. Omg. Hobbe-
mastr. of omg. Keesomstr.
Tel. 25 84.

TE KOOP AANGEBODEN
Hometrainer f 100,—
en badgeiser f 150 — i.g.st.

Tel. 75 67.

TE KOOP "HOOVER"
wasmach. kl. en tevens 1-

en 2-pers. wollen deken.

Tel. 48 97.

TE KOOP 2 jongensfietsen

voor kinderen van plm. 5 jr.

waarvan een een racefiets is.

Prijs per fiets f 75,—. Tel.

5211 na 6 uur.

WONINGRUIL
Aangeb.: 4 kamerflat m.
badkam. ligbad, box. lift

m. 8 m. balkon, zd. Uitzicht

op grote tuin. Nw. bouw 3e
etage. Overtoomse veld A'

dam-west. Huur f 503,60 p.

mnd, inkl. service.

Gevr.: woning in Zandvoort
ook in koop geïnteresseerd.

Tel. 020- 15 32 86.

annonceert de realisatie van de

eerste tase van een nieuv» totaal

concept zijn hair care &
styling shop. Mannen i-unnen

hier hun haar volgens de meest
geëvolueerde technieken
laten stylen en verzorgen.
Binnen enkele weken wordt een
unit voor gezichts-
verzorging geopend

Later volgen nog een sauna en
een solarium. Een verhaal

apart vormen Michaels Men s Items

doordachte accessoires,
exclusief van niveau.
Een brede range hooggekwali-
ficeerde kosmetische
produkten vooi de persoonlijke

verzorging

As/t/6 c^ ////>// '<J é/f/M'J

Bouwes Passage 42 Zandvoort 02507 2500

JONG ECHTPAAR
zonder kind. zoekt woon-
ruimte voor permanent,
gr. zomerhuis of 3 kamers
met keuken en douche of
vrije etage. Brieven onder
nr. 310 Euro van dit blad.

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks openvan
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

2, tel. 2164/3713. tel. na.

18.00 uur 6658

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,- per m*
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-.5117

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van ds Kerkstraat

NUÖÖluNZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

De praktijk van Dr. J. REURINK, huisarts,

wordt met ingang van 1 juni 1976 voortge-

zet door de heer E.G. Kenter, huisarts, op
het zelfde adres.

Aerdenhoutseduinweg 22 te Aerdenhout
Telefoon 023 -24 29 62

Gevraagd spoed
Ie KAPSTER

die zelfstandig wil en kan werken in een
prettige sfeer, in gezellige salon.

Coiffure MON PETIT'
Hogeweg 27

Zandvoort
Tel. 6969.

na 18.30 uur 020 - 36 66 35

Klein en .groot

eten

V.d.WERFF'S
'brood
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

fgoO*ne\

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

VOOR AL UW VERBOU-
WINGEN:
* STUKADOORS-
* METSEL-
* T1MMER-
* TEGEL-
* VOEG-
* BETON-
* RIOLERING-
* REPARATIEWERK
* DAKBEDEKKING
* TEGELPADEN
* ALLE SOORTEN SIER-

PLEISTER.
Specialiteit

Open haarden en Oudhol-
landse schouwen. Vraag
yrijbl. prijsopgaaf, u belt,

wij komen direkt, 1e klas

werk tegen red. prijzen, tel.

02507 -61 92 of 22 13.

'kerkstraatiuandvoort

nieuwendiikSTamsterdara

torn naar de p\ay-^^1

dehvpernnoderne^ ^
......

met de allernieuwste v

automaten
staaxv, .

opemnamsterdanv ;

en \n
zandvoort.



DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

OPHALEN HUISVUIL

Op Hemelvaartdag 27 mei a.s. zal geen huisvuil worden opgehaald.

Door gebruik te maken van een plastic zak kunt U hierin voor-

zien.

De wnd. directeur,

ing. N. Wertheim

SKODA® RS^Bl25p
meerauto
voormindergeld.

V.a.f759&r v.a.f9995.-

JjaragebedröfFlinterman BvJ
k^Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-242212.

3a. £,. ^altedux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdNBM
lidMCCy

Burg. Engel bertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

*Ö*P
fc
e
*We*

>IVS

Drukkerij

Van Petegem

&Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93f
fdames en herenmodes

X uit dé europese X
% modecentra in 't %

hartje van zandvoort %

ortïnci

Schilden
tedeift

Tel.

2638

kerkplein 3 - telefoon 4828 ^

verf die u bij de vakman haalt

SCHILDERSHALCJRAAP

VERSTEEGE
^sr ttotetmeltrbrtnjt

JÖaltestniat 18 Zanbbooct

telefoon 02507-4499

VERF - GLAS BEHANG

restaurants

Visrestaurant

Duivenvoorden
V Hetgehelejaargeopend

^> TELEFOON

/02507-2824
Reserveer lüdiguwiafel

zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

y\^ kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

#|»l 7on0dCie
zeestraat 55 - telefoon 4681

Miele wasserette

wasuniek
Wassen TiWW 5 kg

7 50Verzorgde was # m%J\f

wl Iwl Wasserijen Utrecht

lakens O.^O

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken, ^v
Luister mee bij bloemenhuis ^ _

*

j.Uuijs

tel: 2060
met het weekeind-bloemetje dat ""haltettraat

fluisterend van schoonheid vertelt. • BB

Verzorgde was

trcLme^j

Wasserijen Utrecht

Lakenpaketten^^ lakens

Dinsdag brengen, vrijdag halen !

Vrijdag brengen, dinsdag halen!

Ook chemisch reinigen,

. met 2 a 3 dagen weer klaar

Miele wasserette/ Haltestraat 63b
. Zandvoort /tel.: (02507) 4417 A

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wat u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:
mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)
mevr. Egas . tel. 3442 (Zonnebloem)

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - tel: (O2507) 6975

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort }

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE
kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

SPECIALITEITENRESTAURANT -BAR

che
Restaurant open vanaf

10 uur.

'C
Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

gegeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

3& <?J?3#7-4é'J£/22fó

De
Steenhouwer

b.u

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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emeente kocht huis arts

foto Frans van Loon

Tijdens een besloten zitting van de zandvoortse gemeenteraad welke volgde op de openbare verga-
dering van dinsdagavond j.l., heeft de raad op voorstel van het kollege van b en w het pand van
huisarts-gemeenteraadslid P.FIieringa op de hoek van de Brederodestraat en Dr.C.A.Gerkestraat ge-
kocht voor f 275.000,—. Omdat hij belanghebbende was woonde de hr. Flieringa de diskussies rond
de aankoop niet bij.

De gemeenteraad besloot tevens de grond waarop het uit het begin van deze eeuw daterende heren-
huis staat te bestemmen voor volkswoningbouw. Aan de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt
Macht' is inmiddels verzocht de grond van de gemeente over te nemen t.b.v. het stichten van woning-
en. Wanneer EMM hier niet op ingaat zal de gemeente de bouw van woningwetwoningen voor eigen
rekening laten uitvoeren.

der starke ferdinand

nieuws
kort & klein

e Maandagavond hield de zandvoortse

politie twee jeugdige uit Amsterdam af-

komstige jongens aan toen zij bezig wa-

ren een in Zandvoort gestolen brom-
fiets in brand te steken. Tijdens het ver-

hoor in het buro aan de Hogeweg beken-
den de knapen een groot aantal dief-

stallen te hebben gepleegd met als buit

bromfietsen, auto's, konsumptiegoede-
ren en andere artikelen uit winkels.

Kort voor zij de motor in Zandvoort
ontvreemden waren zij met een in Am-
sterdam gestolen motorfiets in de bad-

plaats gearriveerd. Toen één van hen
last van zijn ogen kreeg roofden zij een

zonnebril van een passerende wielrijd-

ster. De beide straatdiefjes, 1 6 en 17
jaar oud, zijn inmiddels bij de officier

van justitie te Haarlem voorgeleid.

• Afgelopen dinsdag vond een inbraak

plaats in een van de winkels aan de pas-

sage waarbij uit een bergruimte voor
een waarde van f 4000,— aan leren kle-

ding werd ontvreemd. Tevens werd een

bedrag van f 350,— aan kontanten en
f 300,— aan cheques gestolen. De toe-

gang tot de winkel werd geforceerd

door het vernielen van de sloten van
achter- en voordeur.

• In de eerste twee weken van juni

staan in Zandvoort de volgende evene-

menten op het programma.
Op 8,9,10 en 1 1 juni vindt de tweede
door de wandelsportvereniging 'Sande-

voerde' georganiseerde avondvierdaagse

plaats met een totaal afstand van 44 km.
De begintijden zijn tussen 18.00 uur en

18.30 uur bij strandpaviljoen 8. De
kosten per deelnemer (ster) bedragen

f 4,—. Op 12 juni wordt de eerste ballon-

optocht van het seizoen gehouden.
Ballonnen afhalen om plm. 16.30 uur
bij het vvv-kantoor op het Raadhuis-

plein. Kosten f 0,50. Op 13 juni kan
men gaan kijken naar de nationale wie-

lerkampioenschappen op de weg voor

debutanten, junioren en veteranen op
het circuit. Aanvang 9.00 uur v.m.

Hoogheemraadschap van Rijnland —de
naam alleen al garandeert een kollege

van keurige en gedegen overheidsbestuur-
de rs en dienaren, denk je — heeft voor
het toezicht op de zeereep ten zuiden
van Zandvoort, welke onder het beheer
valt van het schap, een partikuliere be-

wakingsdienst ingeschakeld. De partiku-

liere veiligheidsmannen zullen met aan-

gelijnde honden langs de duinenrij pa-

trouilleren om te voorkomen dat de be-

zoekers van het naaktstrand de zeereep

betreden voor het maken van een wan-
deling of het knappen van een uiltje

tussen de blonde kuif der —verboden-
duinen.
Er is, volgens Hoogheemraadschap, vo-

rig jaar voor honderdduizenden guldens
schade aangericht door veelal blote

strandbezoekers die de kwetsbare be-

planting van de zeereep met hun naakte
voetzolen hebben platgetrapt. Hoog-
heemraad beschikt niet over voldoende
duinwachters om op drukke dagen ef-

fektief tegen de duinlopers- en -slapers

te kunnen optreden. Vandaar het be-

sluit van het schap op topdagen van
het partikuliere veiligheidsapparaat ge-

bruik te maken.
Nog afgezien van de kwestie of het mo-
gelijk is dat een overheidsinstelling

zonder meer gebruik kan en mag ma-
ken van een partikuliere veiligheids-

dienst om tegen buigets die een over-

treding hebben begaan daadwerkelijk
op te treden —in dit geval met honden
op- en weg te jagen— rijst de vraag of

Hoogheemraadschap zich met deze
maatregel niet op riskante en gevaar-

lijke paden begeeft. Een overheids-

instelling welke met behulp van par-

tikulieren andere partikulieren in be-

dwang tracht te houden opent de weg
naar een griezelige praktijk. De praktijk

waarbij openbare kontrole van onze in-

stellingen op alle nivo's nauwelijks nog
mogelijk is.

Fantasie en verbeeldingskracht —burge-
meester A.Mawijn van Zandvoort heeft

daar op de 4e mei nog op gewezen-
behoort niet tot de sterkst ontwikkelde
instrumenten van de bewoners van de
lage landen. Daarom zouden wij de be-

stuurders van het Hoogheemraadschap
van Rijnland willen aanraden een bezoek
te brengen aan de film Der Starke Fer-

dinand, wanneer die in de filmzalen in

ons land te zien zal zijn.

Het is een satire over de politieman Fer-

dinand Rieche, die de dienst verlaat om
de leiding van de veiligheidsdienst van
een grote fabriek op zich te nemen. De-
ze Ferdinand is een radikaal in zijn stre-

ven de veiligheid boven alles te stellen.

Hij laat op een gegeven moment zelfs

zijn direkteur arresteren, molesteert

diens naaste medewerkers en als hij ten-

slotte door de direktie wordt ontslagen,

pleegt hij een aanslag op een minister.

Duidelijk zie je achter het patroon van
de intrige de verwijzing naar het gevaar

dat opdoemt, wanneer welke veilig-

heidsdienst dan ook, na eerst een staat

in de staat te hebben kunnen vormen,

een staat boven de staat dreigt te wor-

den.

Wij zien de reaktie van de heren van
het schap t.z.t. met belangstelling te-

gemoet.

• j.l. Woensdag werd een 39-jarige in-

woner uit Oude Pekela aan de haarlem-

se officier van justitie overgedragen, na-

dat hij eerder had bekend in vijf in Zand-
voort geparkeerd staande auto's te heb-

ben ingebroken.

• Een twintigtal bewoners van de Brug-

straat hebben b en w in verband met
hun voornemen in de Brugstraat één-

richtingsverkeer in te voeren van noord
naar zuid verzocht, aan het begin van
de noordkant van de straat in het weg-
dek een zgn. drempel aan te brengen.

Dit om de automobilisten aan de zijde

van de Zeestraat te dwingen vaart te

minderen en de straat niet als racebaan
te gebruiken. Autobestuurders beschou-

wen de Brugstraat vaak als een verleng-

stuk van het circuit en dit is levensge-

vaarlijk voor de in deze straat spelende

jeugd, aldus de bewoners. Deze drei-

ging dateert niet van vandaag of giste-

ren en de indieners van het verzoek
hopen dat het gemeentebestuur een
voor de bewoners van de Brugstraat

gunstige beslissing zal nemen.

• De onlangs in Zandvoort gehouden
inzamelingsaktie t.b.v. de leprabestrij-

ding heeft f 1077,— opgebracht. Het
geld is bestemd voor projekten van
leprabestrijding in de afrikaanse lan-

den Kasulu en Tanzania. De organisa-

toren brengen dank aan kollektanten

(trices} en milde gevers voor hun aan-

deel in het welslagen van de aktie.

• Zoals reeds eerder in de koerant
werd bericht vindt a.s. zaterdag 5 juni

de jaarlijkse door oud-wielrenner Klaas

Koper georganiseerde luilakfietstocht

voor de jeugd plaats. Start om 5.30 u.

op het Raadhuisplein. Vandaar gaat

de tocht via Vogelenzang, De Zilk

naar Langevelderslag en vervolgens

via het duinpad terug naar Zandvoort.

Kinderen van 10 jaar en ouder kun-

nen aan de rit deelnemen. Er is bege-

leiding, o.a. van het Rode Kruis, en

.onderweg zal voor verfrissingen wor-

den gezorgd. Het inschrijfgeld be-

draagt f 2,— per deelnemer. Aanmel-
den bij de hoofden van de zandvoortse

basisscholen tot morgen 2 juni en bij

organisator Klaas Koper, Van Lennep-
weg38-4.

• a.s. Maandag, tweede pinksterdag,

speelt het een week geleden kampioen
1e klasse geworden team van Tennis-

klup Zandvoort zijn promotiewed-
strijd voor een plaats in de hoofd-

klasse. Wanneer de klup er in slaagt

de tegenstander te verslaan zal het

behoren tot de 16 sterkste teams
van Nederland. Het tennisduel be-

gint 's morgens om 9 uur met de
singlepartijen die worden gevolgd

door de dubbels. Men verwacht dat

de uitslag omstreeks 17.00 uur bekend
zal zijn. Iedereen is van harte welkom
de voor TC- Zandvoort zo belangrijke

strijd bij te wonen.

KP waterstanden
^S3

juni

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

H.W.
05.14
05.52
06.31

07.16
08.16
09.21

10.29

11.43
00.14
01.15
02.04
03.01
03.46
04.30
05.13

L.W.
13.17

13.55
14.34

15.19

16.19
17.24
18.32
19.46
08.17
09.18
10.07
11.04
11.49

12.33
13.16

H.W.
17.39
18.15
18.56
19.46
20.50
21.50
23.03

12^8
13.46
14.33
15.28
16.16
17.00
17.44

L.W.

01.42
02.18
02.59
03.49
04.53
05.54
07.06
08.01

20.51

21.49
22.37

23.31

00.19
01.03
01.47

Jitè* m»«i



rekreade in sloopschool
familieberichten familieberichten

Voor het a.s. zomerseizoen zijn de moeilijkheden voor de huisvesting van het
ontspanningsprojekt voor de kinderen van badgasten, campingbewoners en in-

gezetenen van Zandvoort ,
'Rekreade', opgelost. 'Rekreade' heeft gedurende de

vakantieweken van juli en begin augustus onderdak gevonden in de W.H. Surin-
gar (kleuter) school aan de Corn. Slegersstraat.

De organisatoren van het projekt worstelden al geruime tijd met huisvestings-

problemen. De gelegenheden waarover 'Rekreade' de afgelopen jaren kon be-

schikken bleken onvoldoende voor de diverse aktiviteiten. Het gebruik van de
lokalen van de voormalige Julianaschool aan de Brederodestraat leverde nogal
wat problemen op en de kapaciteit van de kleuterschool 't Zeepaardje' in

Zandvoort-noord was te gering. De grote tent op de camping 'De Zeereep' had
weliswaar genoeg speelruimte maar was van iedere techniese voorziening
—geen licht, geen meubilair— verstoken-

In de Suringarschool heeft 'Rekreade' een tehuis gevonden dat over voldoende
ruimte voor de uitvoering van de ontspanningsprogramma's beschikt en aan
de medewerkers (sters) woon- en slaapruimte biedt. Althans voor dit seizoen.

Want in het najaar wordt de school afgebroken om plaats te maken voor de
bouw van een nieuwe kleuter- en basisschool onder één dak.

'Rekreade' moet volgend jaar weer verder zien. Maar ook dan zal er ongetwijfeld

iets op worden gevonden.

nieuws
korf &klein

Tijdens de algemene ledenvergadering
van de Vereniging voor het Welzijn der
Dieren dinsdagavond j.l. bleek uit het
verslag van zowel de sekretaresse als de
penningmeester dat het afgelopen ver-

enigingsjaar in alle opzichten gunstig
was geweest. De periodiek aftredende
voorzitter, de heer A.Werkhoven, werd
bij akklamatie herkozen. Met de benoe-
ming van de jeugdbestuursleden Elvira

Tuerlings en Helen Christianus werd
het bestuur opnieuw uitgebreid.

De opname tijdens de zomermaanden
van zandvoortse zwerfdieren in het
dierentehuis aan de Keesomstraat werd
aanleiding tot een vrij felle diskussie
tussen de voorzitter en het bestuurslid
de heer CL. de Koster. Beiden bleven

BOUW MEE^ GEEF!

^fc*

EIND MEI-BEGIN JUNI

op hun standpunt staan en het was de
heer Van Waveren die de vergadering
'uit de impasse haalde met zijn voorstel

de kwestie op te nemen met het bestuur
van de Stichting Beheer Dierentehuizen
in Kennemerland.
Wat de jaarlijkse bijdrage aan de zojuist

genoemde stichting betreft kon de ver-

gadering akkoord gaan met de suggestie

van de heer Kraan om deze, onafhanke-
lijk van het resultaat van de te houden
bespreking, vast te stellen op de helft

van het batig saldo over 1975, zijnde

f 4.700,—. De autovergoeding werd
trendmatig verhoogd tot f 700,— per
jaar. De heren C.Kuyper en R.B. van
Waveren zullen zich als kas-kommissie
1976 t.z.t. over de boeken van de pen-
ningmeester, de heer Korteweg, buigen.

• Vorige maand heeft de afdeling Zand-
voort van 'De Zonnebloem' voor onge-
veer honderdvijftig zandvoortse invali-

den en langdurig zieken een bootreisje

met 'De Geulvallei' naar Breukelen aan
de Vecht'georganiseerd. Het gezelschap
werd aan boord verzorgd door een vol-

ledige keukenploeg, helpsters van het
zandvoortse Rode Kruis, 'De Zonne-
bloem' en Nieuw Unicum, een wijkver-

pleegster uit Haarlem en Zandvoort, een
arts en een geestelijke. Samen hebben
zij zich ingespannen om de invaliden en
zieken een onvergetelijke dag te bezor-
gen. De boottocht begon 's morgens om
9 uur vanaf een steiger aan het Spaarne.

Vandaar ging 'De Geulvallei' door de

sluizen van Spaarndam naar Amsterdam
om vervolgens via het IJ en De Vecht
naar Breukelen te varen. Langs dezelfde
vaarroete werd de terugreis aanvaard en
omstreeks 5 uur in de middag arriveerde
'De Geulvallei' bij de plaats van afvaart.

Patiënten en hun verzorgers(sters) van
Rode Kruis, 'De Zonnebloem', Nieuw
Unicum en tal van partikuliere helpers
(sters) konden terugzien op een bijzon-
der geslaagde dag. Het heeft de honderd-
vijftig zandvoortse invaliden en.zieken
op de tocht met 'De Geulvallei' werke-
lijk aan niets ontbroken en zij toonden
zich na afloop van het gebeuren dan
ook bijzonder tevreden.

foto Frans van Loon

Heden is na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht van ons
heengegaan onze lieve Moeder, Behuwdmoeder, Oma en kleine Oma

MARTINA BERDINA OSENDARP

weduwe van Christiaan Groenendaal
- eerder weduwe van Cornelis de Boer

in de ouderdom van 83 jaar.

Zandvoort, H.D.Akersloot- de Boer
A.Akersloot

Hengelo, M.B. de Boer
C. de Boer-Syederveld

Haarlem, C. de Boer
P.M. ter

Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 25 mei 1976
Zandvoortselaan 119
Correspondentie-adres: Verspronckweg 65 rood te Haarlem

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

ONS NIEUWBOUWHUIS
IS NOC NIET KLAAR!!!

Daarom zoeken wij vanaf ca. 15 juli een
huurflat in Zandvoort met 2 a'3 slaapkamers.

Schrijf ons onder nr. 400 bur. v. d. blad.

"" "—^-i ; : 1 i

„FORTUNA"
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297. Logisch ontwikkelde achtergevels van onmis-
kenbare bekoring te Zandvoort.

Volgens het huidige kollege en alle daaraan voorafgaande kollege's van b en w
van de afgelopen vijfenzeventig jaar is de Noordbuurt nooit anders dan een rat-

jetoe van bouwstijlen en stijltjes geweest, een verzameling architektoniese rari-

teiten waaraan weinig meer dan ergenis en knersing der tanden te beleven viel.

Panden en pandjes ongeschikt voor bewoning en straatjes te smal en te eng
voor enig fatsoenlijk verkeer zoals ambulance, brandweer, politie en vuilop-

haaldienst. Alleen romantici en andere afwijkende modellen van de menselijke
soort hebben hun hart verpand aan de Noordbuurt. Maar is dat wel zo? Zijn

het alleen de met nostalgie naar het lieve en zachte verleden behepte lieden en
andere malle gevallen die de kwaliteiten van de Noordbuurt zien, zoals de kol-

leges van toen en nu ons willen doen geloven.

Nee.

Een halve eeuw geleden al werd de karakteristieke bebouwing en woonomge-
ving van de Noordbuurt ontdekt door de redaktie van het toenmalige tijd-

schrift 'Landelijk Nederland in Beeld' , voorloper van de huidige bladen en
periodieken op het gebied van milieubescherming en het behoud van oude
stads- en dorpskernen. v
In één van de in de jaren twintig verschenen nummers van 'Landelijk Neder-
land in beeld' wordt de ambachtelijke architektuur zoals die zich in de loop
der eeuwen in de Noordbuurt heeft ontwikkeld geprezen en een voorbeeld
genoemd van harmohiese dorpsinrichting en -bebouwing. De architektuur

wordt in het blad vergeleken met minder geslaagde situaties elders in het land.

Dit gebeurde o.a. aan de hand van deze —nu vijftig jaar oude— fotoreportage.

De uit de treure herhaalde bewering van het gemeentebestuur gelogenstraft

in beelden. En triest te bedenken dat aan de sloop van de dorpskern een drog-

reden ten grondslag ligt.

Zaterdagmorgen 5 juni beginnen we om
5 uur met "Hey Jude" van The Beatles. .

Tè gek: 3V4 uur Beatle-muziek.

(van 5 tot 8.30.)

Tè gek: De eerste vijftig feestvierders

krijgen een Beatle-single kadoo!

Tè gek: We openen dus zaterdag-

morgen om 5 uur reeds!

Tè gek: De toegangsprijs van 5 tot 8.30

is ÈÈN PIEK.

Wat dacht je wat in "De duinpan"
Vondellaan 57 Zandvoort
Tel.: 02507-2170

is niëér dageen duit^waard

302. Mismaakt dorpsstraatje door plompe woningbouw

VISSCHERSHUISJE STRAATJE IN OUD-ZANDVOORT

GEEN RIJKSSTEUN VOOR HIPPODROME waterstanden

— De Stichting Hippodrome Zand-
voort komt niet in aanmerking voor
een rijksbijdrage in de kosten van aan-

leg van een draf- en renbaan voor de
paardensport, zoals de stichting op
het binnenterrein van het circuit gere-

aliseerd wil zien. Dit heeft het mini-

sterie van ekonomiese zaken vorige

week aan het gemeentebestuur van
Zandvoort meegedeeld.
Voor de aanleg zou een overheidsbij-

drage van ten minste drie miljoen

nodig zijn. Het ministerie is van me-
ning dat de beoogde draf- en renbaan
van een te beperkte toeristiese bete-

kenis is om subsidie aan te verlenen.

Verder valt het volgens het ministe-

rie niet te verwachten dat'de Stich-

ting Nederlandse Draf- en Rensport
op redelijke termijn vergunning voor
de aanleg van de renbaan zal verle-

nen. Hierdoor kan niet worden vol-

daan aan de voorwaarde voor het

verkrijgen van rijkssteun, dat met
de uitvoering van het projekt nog dit

jaar een begin moet worden gemaakt.

juni H.W. L.W. H.W. L.W.

5



mevr. s. heemsbergen
1/4 eeuw

ezondheidszorg
Zandvoort heeft de gelegenheid om me-
vrouw S.Heemsbergen, vijf en twintig

jaar werkzaam in de gezondheidszorg,

waarvan de laatste acht als leidster van

een groot aantal bejaardenhelpsters, te

huldigen, dankbaar aangegrepen.

De Stichting Gezinszorg Kennemerland
Zuid, die'enige jaren geleden de taak

van Onderling Hulpbetoon ten aanzien

van zandvoortse hulpbehoevenden had

overgenomen, bood de jubilaresse afge-

lopen dinsdagmiddag een receptie aan

in het Gemeenschapshuis.

Mevrouw Heemsbergen had de wens te

kennen gegeven het feest 's avonds in-

tiem te vieren met alleen haar familie-

leden en naaste medewerksters.

Maar gezien het grote aantal bejaarden-

helpsters waarover Zandvoort beschikt

mevr, kraan-meeth

was de zaal toch helemaal vol toen zij

door een haag van gekleurde papieren

linten aan de arm van de direkteur van

de stichting, de heer J.A. v.d. Putte,

binnenkwam. Laatstgenoemde memor-
eerde in zijn welkomstwoord de bete-

kenis van een 25-jarig ambtsjubileum
in dienst van de gemeenschap en vrees-

de dat mevrouw Heemsbergen toch

niet helemaal aan een officieel tintje

kon ontkomen. Dit officiële tintje be-

gon met een toespraak van voorzitter

B.J.Steeman, die haar 'de spil in het

welzijnswerk' noemde en namens zijn

bestuur een prachtig wandbord met
inskriptie aanbood. De heer Van der

Mije voerde het woord in drie funk-

ties: uit naam van het kollege van

burgemeester en wethouders, als be-

stuurslid van Onderling Hulpbetoon
en namens zichzelf. Het resultaat

daarvan: drie V.V.V. geschenkenbon-
nen 1 In een geestige speech herhaal-

de spreker de opdrachten die hij bij

het aanvaarden van zijn taak van zijn

voorganger, de heer Hollenberg, had
meegekregen: ziekengeld afschaffen,

arbeiderswoningen in de Koning-

straat en Kanaalstraat verkopen en...

van juffrouw Heemsbergen afblijven!

Nadat de meisjes Simone en Marjan

zich op de blokfluit hadden laten horen

bood mevrouw Koning het gezamenlij-

ke kado van helpsters, administratie en

leiding aan, een uitzonderlijk mooie
Westfriese stoelklok. Mevrouw Hoogen-

dijk lichtte in een vers het doopceel

van mevrouw Heemsbergen tot grote

hilariteit van de jubilaresse zelf en de

andere betrokkenen.

Maar het hoogtepunt was toch wel de

komst van de Kwalletrappers, die in

hun nieuwe tenue, een bruin poplin

jak (geënt op de boezee van het oud-

Zandvoortse mannenkostuum) over

een geestig wit-blauw gestreept hemd,
met hun optreden een grandioos sukses

boekten. In een mum van tijd kwam
de polonaise van de grond en, luid ver-

kondigend dat het gras drie kontjes

hoog was, slingerde de lange rij feest-

gangers zich in opperbeste stemming
door de verschillende zalen van het Ge-

meenschapshuis. Om precies 10 uur

kwam met een fraai afscheidslied het

einde. Het was een stralende mevrouw
Heemsbergen die daarna tot alle aan-

wezigen en in het bijzonder tot de
kommissie die de viering had voorbe-

reid, woorden van hartelijke dank
richtte.

geef de bibliotheek

een tuin . .

.

zou het motto kunnen zijn voor de ak-

tie van de openbare bibliotheek Zand-
voort voor financiële steun van de be-

volking bij de aanleg van een tuin rond
het nieuwe pand van de bibliotheek

aan de Prinsesseweg.

Voor de groenvoorziening is een be-

drag van ruim f 30.000,— nodig en de
stichtingskosten van de nieuwe biblio-

theek zijn niet toereikend om de tuin

te kunnen realiseren. Vandaar het be-

roep van de bibliotheek op de inwoners
van Zandvoort een geldelijke bijdrage

te leveren aan de groenstoffering van

de buitenkant van het gebouw.
Volgende week ontvangen alle inwo-
ners van de gemeente —partikulieren,

direkties van bedrijven, middenstan-
ders en leden van de o.b.— een schrij-

ven van het stichtingsbestuur van de
bibliotheek, waarin zij worden uitgeno-

digd steun aan het initiatief te geven,

ledere inwoner wordt in de gelegen-

heid gesteld een struik of heester, po-

pulier of eleagnus, iep en den te kopen.
Het gaat om de beplanting van onge-

veer 900 m 2
.

Wanneer iedereen door middel van de

aankoop van een of meerdere heesters,

struiken en bomen een stukje groen

bijdraagt kan de aanleg van de tuin

binnen afzienbare tijd een feit worden.

Men kan een bijdrage storten bij de

Algemene Bank Nederland, Zandvoort,

ten name van de Stichting Openbare

Bibliotheek Zandvoort, rekeningnum-
mer 56.58.37.583. Het gironummer
van de ABN-Zandvoort is 971 1.

De kopers van bomen en struiken zul-

len straks worden ingeschreven in het

'Gulden Geversboek', dat een vaste en

blijvende plaats zal krijgen in de biblio-

theek aan de Prinsesseweg.

Voor wie tijdens de komende pinkster-

dagen alvast zijn gedachten wil laten

gaan over aankoop en keuze van een

stukje groen, volgt hier een lijstje, van

de mogelijkheden:

Struik of heester f 9,— ,

populier f 18,50 ,

kruipden of eleagnus f 35,— ,

iep f41,- , den f 76,- .

De verantwoording van de binnenge-

komen gelden zal geschieden door
middel van publikaties in de plaatse-

lijke bladen.

toeristenbelasting
Deze week hebben de raadskommissies
van bijstand en advies zich gebogen over
de plannen van b en w om volgend jaar

in Zandvoort een toeristenbelasting in

te voeren.

Het kollege wil tot deze heffing over-

gaan om het tekort op de rekreatiebe-

groting —voor dit jaar geschat op rond
f 900.000, te verminderen. De in-

komsten die uit de toeristenbelasting

voortvloeien worden geschat op ruim

f 100.000,—. B en w zijn van mening
dat het tekort op de rekreatiebegroting

van de gemeente niet langer alleen door
de bevolking van Zandvoort dient te

worden opgebracht. Het kollege heeft

het belastingontwerp vastgelegd in een
nota die onderwerp van diskussie is ge-

weest in o.a. de kommissie van finan-

ciën. De mening van de kommissiele-
den over de invoering van de heffing

was verdeeld. De leden van de pvda en
cda waren voor, de vvd was tegen en

inspr. nu maakte bezwaar tegen de wijze

waarop de heffing in praktijk zal worden
gebracht. Inspr. nu vindt het onjuist dat

alleen de verblijfstoeristen worden be-

last en voor de heffing op het dagbezoek
(nog) geen oplossing is gevonden.
Méér over de nota van het kollege van
b en w en de opinie van de in de kom-
missie van financiën zitting hebbende
raadsleden in ons nummer van vrijdag

1 1 juni a.s.

familieberichten familieberichten

De heer en mevrouw Gielen-Verburgt, Marjolijn en Willemijn

geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon en
broertje

Boudewijn, Joris, Jannes

Haarlemmerstraat 66
Tijdelijk adres VU-ziekenhuis, Amsterdam
Zandvoort, 1 juni 1976

HERVORMDE KERK
zondag 6 juni a.s.:

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld, gemeen-
schappelijke dienst Geref.-, Herv.

Jeugd- en Gezinsdienst.

10.30 uur: Jeugdkapel, Bezoek aan de
dienst in de kerk.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 juni a.s.:

10.30 uur: Gemeenschappelijke Jeugd-

dienst in de Herv. Kerk, Ds. K.E.

Biezeveld.

19.00 uur: Ds. L.J.G. IJkel te Beverwijk-

Heemskerk.

NED' PROTESTANTENBOND
zondag 6 juni a.s.:

10.30 uur: Pinksterwijdingsdienst.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30—11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

APOTHEKERSDIENST
vrijdag 4 juni

Zeestraatapotheek tot 17.30 uur.

vanaf 17.30 u. t.e.m. donderdag 10 juni

Zandv. Apotheek, Raadhuisplein.

ZUSTERDIENST
zaterdag 5 en zondag 6 juni , zuster

T.Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382
maandag 7 juni (2e pinksterdag);

zuster B. Poldervaart-Spaans

Kruislaan 54, Hoofddorp. 02503-16000

burgerlijke stand

geboren: Charles, zv. J.A. Dorsman en
A.M.M.van den Bree; Daphne Melanie,

dv. J.K.K.Snel en M.A.van Rhoon.

overleden: Maria Heemskerk, oud 75
jaar, gehuwd geweest met CA.Snijder

ondertrouwd: Ernst Willem Kleijn en
Renate Carolina Geurs; Dirk Buwalda
en Maryvonne Constance Jeannine van
Roosmalen

gehuwd: Hervé Bernard Georges Millet

en Eugenie Johanna Elisabeth Maria
van Rooij; Bernardus van Kampen en
Jeannette Egberdina Maria Visser

geboren buiten de gemeente: Michael
Gregor, zv. G. Kuiper en C.A.Taschen-
macher; Martijn Sebastiaan, zv. J.J.van

Bavelgem en W.J.van der Velden; Tama-
ra, dv. W.Molenaar en O.Wallig; Natha-
lie, dv. F.W.Koehler en P.N. Koper;
Merle Isabelle, dv. H.G.J.van der Storm
en LC.Weijers

overleden buiten de gemeente: Johanna
Cornelia Lucas, oud 82 jaar, gehuwd
met B.L.Roijakkers; Geertruida Maria
Stock, oud 84 jaar, gehuwd geweest
met H.T.V.M.plattel; Martina Berdina
Osendarp, oud 83 jaar, gehuwd geweest
met C.Groenendaal

Hiermee willen wij graag iedereen

bedanken die ons 55 jarig huwelijk

tot zo'n onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Het was werkelijk geweldig.

J.Koper
S.Koper-Paap

Constantijn Huijgenstraat 10

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187-5553-3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

1
ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.OO-2O.00i
Xdres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. £b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond- 07 .00 u. i

Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.0C



nieuws
kort &. klein

• De bewoners van de 34 te renoveren
woningen aan de Hobbemastraat (30)

en Jan Steenstraat (4) zijn door de be-

geleidende werkgroep renovatie gemeen-
tewoningen uitgenodigd voor een infor-

matie- en gespreksavond op donderdag
17 juni a.s. in het Gemeenschapshuis.
De vergadering waarvoor tevens de ge-

meenteraadsleden en de plaatselijke pers

is uitgenodigd, begint om 20.00 u. Van
19.00 — 20.00 uur worden de bewoners
in de gelegenheid gesteld om de renova-

tie-ontwerpen, informatiefolders, etc.

te' bezichtigen. Voor de pauze zal de
werkgroep een nadere uiteenzetting ge-

ven over de renovatie. Na de pauze be-

staat er gelegenheid voor het stellen

van vragen.

e In tegenstelling tot een eerder bericht

wordt de promotie-tenniswedstrijd voor
de hoofdklasse van de K.N. L.T.B.
T.C. Zandvoort 1 — De Manege 1 ge-

speeld op zondag, eerste pinksterdag.

De wedstrijd wordt in Zandvoort ge-

speeld op de banen van de Tennisclub
Zandvoort. Aanvang 10 uur.

• De afdeling Welfare van het Rode
Kruis Zandvoort organiseert morgen,
zaterdag 5 juni, op het Raadhuisplein

een verkoopdag van werkstukken die

door langdurig zieken en gehandicap-

ten zijn vervaardigd. De artikelen zijn

te koop in een stand op het plein.

• In het kader van de verbetering van

de toeristiese voorzieningen en de bevor-

dering van de werkgelegenheid is het

ministerie van ekonomiese" zaken in be-

ginsel bereid aan de gemeente Zand-
voort een subsidie van 75 °/o in de aan-

legkosten van plm. 925 parkeerplaatsen

te verstrekken. D.w.z. dat het rijk van

de totale kosten van het projekt van

f 1.097.000,- een bedrag van f 822.750,-

voor zijn rekening neemt. De gemeente
Zandvoort had om subsidie verzocht

voor het scheppen van parkeerplaatsen

in de Thorbeckestraat, Cort v.d. Linden-

straat, Friedhoffplein, Brede rodestraat

en noordboulevard.

• Op woensdag 9 juni a.s. geeft Drs.

W.l lanssen van het haarlemse'wereld-

plancentrum voor het Trancendente
Meditatie Programma' een inleidende

lezing over de Transcendente Medita-

tie techniek in het Gemeenschapshuis.

Op vrijdag 1 1 juni is er een vervolgle-

zing in hetzelfde gebouw, waarna de

mogelijkheid bestaat zich op te geven

voor een kursus in de techniek, die in

het aansluitende weekend gegeven

wordt. Beide lezingen beginnen om
20.00 uur en zijn gratis toegankelijk.

• De vroeger in Zandvoort woonachti-
ge Wiebe Tilstra is aan het Utrechts

Konservatorium geslaagd voor de A- en
B akte piano.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenkom-
stig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaan-

de maandag 14 juni 1976 gedurende een maand ter secretarie op
het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder

ter inzage ligt het besluit d.d. 30 maart 1976, no. 323 van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland houdende goedkeuring van het be-

stemmingsplan 'Dr. C.A.Gerkestraat' zulks met uitzondering van ar-

tikel I lid 3 der bij het plan behorende voorschriften, vastgesteld bij

raadsbesluit van 25 maart 1975, no. 18.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met
bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon
beroep instellen.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan ieder, die bezwaar heeft tegen

de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan
artikel 1 lid 3 der bij het plan behorende voorschriften.

Zandvoort, 2 juni 1976
De Burgemeester voornoemd,

A.Nawijn

TREK ER OP UIT
Vraagt bij ons het touringcar dagtochten
programma.

b.v. BRUSSEL - DRENTE
BRABANT - FRIESLAND - TEXEL

Ook voor vliegreizen zijn er zelfs in het
hoogseizoen nog mogelijkheden.
Wacht echter niet te lang meer.

Informeert U bij;

Gr. Krocht 20
Telefoon 2560

• De 67-jarige W.M.M, uit Zandvoort,
die op 29 april j.l. gewond werd bij een
verkeersongeval op de Grote Krocht, is

afgelopen maandag in het Akademies
Ziekenhuis te Leiden aan de gevolgen
van zijn verwondingen overleden.

• De Stichting Ambulance Zandvoort
is na ampele overwegingen tot de kon-
klusie gekomen dat het eksploiteren

van een eigen volledig uitgeruste en
met een volledig bevoegde bemanning
bezette ambulance geen haalbare

kaart is. Inmiddels heeft een bespre-

king plaats gevonden met vertegen-

woordigers van het gemeentebestuur,
de politie, het Rode Kruis en de Kruis-

vereniging Zandvoort. Als alternatieve

oplossing werd unaniem gezien het

stationeren van een ambulance van
de Gemeentelijke Geneeskundige Am-
bulance Dienst te Haarlem, niet alleen

op zondagen in het seizoen zoals thans

geschiedt, maar op veel uitgebreider

schaal. Het bestuur van de stichting

gaat een en ander bespreken met de
G.G.A.D. te Haarlem.

• Vijftien leden van de afd. Zand-
voort van de Algemene Bond van Be-
jaarden, die de afgelopen maanden heb-

ben deelgenomen aan de zweminstruk
tie, zijn j.l. maandag geslaagd voor het
zwemdiploma A, t.w. de dames D.War-
denier-Paap, C.Molenaar-Keur, J.van
Oostveen- van Dijk, M.B.Molenaar- van
Lent, W.Duivenvoorden-Suykerbuyk,
A. Koper-Paap, J.P.Koper-Tang, J.Ger-
ritsen en A.Koper, en voor het diploma
B de dames L.van Elteren-Bakker, E.A.
Halderman-Swaagman, W.Vossen-van
Dijk, A.Kemp-Visser, Adriana Kemp
en de heer G. van Elteren.

De heer E.G. KENTER, huisarts

Aerdenhoutduinweg 22 te Aerdenhout
Telefoon 023 -242962
is afwezig van 5 t.e.m. 27 juni

Waarnemend Dr. W.Ulrici

en alle andere heemsteedse doktoren.

Luister mee bij bloemenhuis

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij bloemenhuis _

j.blulji

_, tel: 2060
met het weekeind-bloemetje dat haltcitrut

fluisterend van schoonheid vertelt. eg

TE KOOP GEVRAAGD
woon- en winkelpanden voor
geldbelegging. Tel. 4479.
Emmaweg 13.

Gevraagd zelfst. hulp i.d.

huishouding voor 3 of 4x
p.w. 's morgens van 9-12 u.

Fam. Sterrenburg, Kostver-

lorenstr. 77, tel. 3704 of

6869

Jong stel, zandvoorts inge-

zetenen, vraagt huis(je)

te koop voor zelfbewoning.

Snelle beslissing. Br. o. nr.

410burov.d. blad

Te koop een Juncker bad-

geiser in z.g.staat.

Te bevragen Dr. Metzgerstr.

30, telefoon 5130.

Aangeb. 47 koperen 2 1/2

centen en 5 1 oude centen
f75,—; 7 zilv. dubbeltjes

jaren K.W. III f25,-; 2 ronde
stuivertjes f20,— ; 4 halfjes

f 10,—; 5 halve guldens f 35,—
2 zilv. guldens K.W. I en III

f 125,— alle munten samen
f 250 - Tel. 070-882269 of
659619.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 6185
Medisch gedipl. pedicure yan
het Elisabeth Gasthuis behan'
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen pa 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (0231

316092 Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per nr>2

inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-.5117

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de. Kerkstraat

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u kreatief bezig bent?

Neemt u dan. eens telefonies kontakt op met:

mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)
mevr. Egas tel. 3442 (Zonnebloem)

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
• Telefoon 27 93

Inkion
vérf :'die'U;bij;;dè;^^

iCD«U*i:li^y^lfi!\#^lilSCHILDERSHflL

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. '023 - 33 19 75

VERF :^^;G^L^ :^ :";vBÉHANiG;;

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

«che
Restaurant open vanaf

10 uur.

Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.



Biohorma

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, 2e

lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,

dat de gemeenteraad bij besluiten van 25 mei 1976, op grond van

artikel 21 van bovenvermelde wet heeft verklaard, dat voor de

percelen Brederodestraat 1 en kavel no. 12 in het bestemmings-

plan Ie gedeelte Kostverlorenpark bestemmingsplannen worden

voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekening, waarop
met een rode omlijning de percelen zijn aangegeven voor een ieder

ter inzage ter gemeentesecretarie op het bureau volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening.

Zandvoort, 1 juni 1976
De Burgemeester voornoemd,

A.Nawijn

BEKENDMAKING
OPHALEN HUISVUIL

De wnd. directeur van de dienst van publieke werken van Zand-
voort maakt bekend dat op maandag 7 juni 1976 ( 2e pinkster-

dag ) geen huisvuil zal worden opgehaald. Deze ophaaldag wordt
niet ingehaald. (Men kan hierin voorzien door het gebruiken van
een extra plastic zak).

Voorts bestaat de gelegenheid om op zaterdag 5 juni 1976 van
9 — 12 uur gratis huisvuil af te geven aan het vuillaadstation aan
de Van Lennepweg.

ing. N.Wertheim

Wetenswaardigheden over een

gezonde levenswijze door . . .

Noodzakelijke, kalkrijke aanvullingsstoffen

Als ons gebit en ons gebeente konden spreken,
zou hun eerste uiting zijn „geef ons kalk!"

Kalk is voor ons lichaam een uiterst belangrijk
element Speciaal voor de opbouw van het gebit
en de beenderen is kalk onmisbaar.
Natuurmensen vallen steeds weer op, zowel door
hun mooie, sterke tanden als door hun krachtige
beenderstelsel

In het lichaam van een volwassene treft men
ongeveer anderhalf kilo kalk aan. Helaas is het
echter bij onze geciviliseerde voeding niet zo
eenvoudig, te voorzien in de dagelijkse behoef-
te aan kalk. Dit is de oorzaak dat toekomstige
moeders fjdens de zwangerschap vaak moei-
lijkheden hebben met hun gebit Volgens een
oud gezegde zou elk kind zijn moeder een tand
kosten

In de natuur is kalk aanwezig, vooral in plan-
ten en d'kwijls gebonden aan kleine hoeveelhe-
den fluor of zwavel, maar meestal aan fosfor.
Heel anders dan keukenzout, dat opjaagt, werkt
kalk kalmerend op de lichaamscellen en de
zenuwen, alsook op de hersenen, aangezien kalk
de microscopisch kleine ponen in de celwanden
vernauwt Dit verschijnsel is door een weten-
schappelijk onderzoeker vastgesteld

Kalkgebrek maakt, zoals bekend, de beenderen
brozer, bevordert canes (tandwolf) en ver-
mindert de weerstand tegen infectieziekten, in
het bijzonder die van de ademhahngsorganen

Kalkrijk zijn onder de vruchten vooral sinaas-
appelen en aardbeien. Bij de groenten vinden
we veel kalk in spinazie en witte kool, voorts in

de bladeren en de stelen van koolraap.

Het zou nuttig zijn, als men meer melkprodukten
gebruikte, vooral yoghurt en karnemelk, want
melk en de daaruit gewonnen produkten bevat-
ten kalk, b'j voorbeeld kwark, kaas en de reeds
genoemde karnemelk en yoghurt.

Men moet de afschuwelijke canes — die onder
de jeugd steeds meer slachtoffers maakt — en
alle andere ernstige gevolgen van kalkgebrek
een beslist halt toeroepen

Niet alle kalk wordt door het lichaam opgeno-
men. Als dit wel zo was, zou men gemalen
kalksteen kunnen slikken, maar die zou on-
verwerkt het lichaam verlaten. Ook melkzure
kalk wordt moeilijk opgenomen. Het is daarom
van belang dat men — naast de kalk uit de
voeding — zo mogelijk door planten gebonden
kalk tot zich neemt. Bij kalk en andere minera-
len is de kwaliteit belangrijker dan de hoeveel-
heid

Een voortreffelijk, aanvullend kalkpreparaat
(met kalk uit brandnetels) is: A. Vogel's Urti-
calcin. Kinderen nemen het graag in. Ook vol-
wassenen bewijst Urticalcin bij kalkgebrek zeer
goede diensten. De dosis bedraagt, driemaal
daags twee tabletten. Een doos van 20 gram,
voldoende voor plm 1 maand.
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Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULT

Om het jaarlijks tekort op de rekreatie-

begroting in te perken wil het kollege

van b en w met ingang van 1 ianuari

1977 een toeristenbelasting invoeren.

Belast zullen worden de hotels en pen-
sions, partikuliere kamerverhuurders,
karavans, strandhuisjes, tenten, gemeu-
bileerde woningen en appartementen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
heeft voor genoemde kategoriën het

volgende tarief uitgewerkt. Voor een
nacht slapen in een hotel of pension

wordt twee kwartjes p.p. toeristenbelas-

ting geheven. De heffing voor een ver-

blijf in tent, karavan of strandhuisje is

f 52,50 en f 75,— per jaar.Voor tent, ka-

ravan of strandhuisje met een lengte van
meer dan 6.5 m. en meer dan 9.5 m.
moet resp. f 115,— en f 145,— worden
betaald. De toeristenbelasting voor par-

tikuliere kamerverhuurders bedraagt
f 21,— per bed per jaar en voor gemeu-
bileerde woningen, bungalows, vakan-

tiehuisjes en appartementen is een hef-

fing van f 150,— per jaar vastgesteld.

De totale opbrengst van de toeristenbe-

lasting wordt geschat op f 417.325,—
per jaar. Wanneer dit bedrag gei'nd

wordt zal het tekort op de rekreatiebe-

groting van f 900.000,— worden terug-

gebracht tot f 500.000,—. B en w van
Zandvoort zijn van mening dat hier-

door een aanvaardbare verdeling wordt
bereikt t.a.v. de financiële lasten die

voortvloeien uit de voorzieningen wel-

ke de gemeente moet treffen voor de
rekreatie (ekstra politie, parkeerbewa- --

king, schoonhouden van straten en
pleinen, etc). Op dit moment komen
de uitgaven in de rekreatieve sektor

geheel voor rekening van de bevolking.

Dat is een onbillijke en gelet op de
stijging der kosten op de duur ook on-

houdbare situatie, aldus het gemeen-
tebestuur.

Een filosofie welke de meeste poli-

tieke partijen wel kunnen onderschrij-

ven maar over de uitvoering, de prak-

tijk van de toeristenheffing, is men
het nog lang niet eens.

Een groot manko vinden met name
de vvd en inspr. nu en in mindere ma-
te ook het cda dat de dagrekreanten
niet worden belast. Voor het cda is

het geen onoverkomelijk bezwaar,

maar de liberalen en inspr. nu heb-

ben al kenbaar gemaakt hier geen ge-

noegen mee te zullen nemen.
'Dan nog liever de lucht in'.zo luidt

ongeveer het standpunt van inspr. nu
fraktieleider P.FIieringa. Maar niet

samen met de vvd, die hij in geen ge-

val in de politieke kaart wil spelen.

Het niet belasten van de dagtoeris-

ten beschouwen vvd en inspr. nu
als onrechtvaardig tegenover die

groepen die wel belasting moeten
gaan betalen. De hotels, pensions,

kampings, etc. worden nu in feite ek-

stra belast, zo menen zij. Deze bedrij-

ven moeten opdraaien voor de dagre-

kreanten die het leeuwendeel van de
rekreatieve voorzieningen en maatrege-
len noodzakelijk maken, stellen de li-

beralen en inspr. nu. Het kollege

—minus vvd-wethouder Attema—
deelt deze zienswijze niet. Volgens
het gemeentebestuur kan niet worden
beweerd dat het niet belasten van de „

144 luilakfietsers

een belevenis

Dagtoeristen voorlopig bultan schot .

dagtoerist een ekstra lastenverzwaring
betekent voor de hotels en pensions.

Zij zouden ook toeristenbelasting moe-
ten betalen wanneer het dagbezoek
wordt belast. Overigens zijn b en w
van oordeel dat de dagtoerist in de toe-

komst moet meebetalen aan de heffing.

Op welke wijze dit moet geschieden

weet het kollege nog niet. Ook moet
nog een oplossing worden gevonden
om binnen het kader van de wettelij-

ke bepalingen de dagbezoekers te be-

lasten. Daarvoor zal nog veel onder-

zoek nodig zijn, aldus b en w.
Het gemeentebestuur wil de datum
van invoering van de heffing evenwel
niet laten afhangen van het vinden van

een heffingsrnogelijkheid voor het dag-

bezoek. 'De financiële positie van de

gemeente en het feit, dat de overige

plaatselijke belastingen in de afgelopen

jaren fors zijn verhoogd, maken het

noodzakelijk de toeristenbelasting op
korte termijn in te voeren', zegt het

kollege. Naar de mening van inspr. nu
afgevaardigde P.FIieringa kan het pro-

bleem worden opgelost door de invoe-

ring van een zgn. toeristenkaart, zoals

die in Italië al jaar en dag praktijk is.

Maar het kollege heeft, bij monde van
wethouder Aukema, laten weten dat

dit volkomen onmogelijk is op belas-

tingtechniese gionden. Bovendien:'wie

zou de kaarten moeten verkopen en
welke garantie kan worden gegeven dat

ze inderdaad worden verkocht'?

Wil de hr. Flieringa nog wel aan de in-

voering van een 'rechtvaardige toeris-

tenbelasting' meewerken, de liberalen

zijn en blijven vooreerst vierkant tegen.

Zij werken aan een, nu nog geheim plan,

om de gemeente in één klap uit de finan-

ciële zorgen te halen. De frakties van de
pvda en het cda —de laatste onder zeker
voorbehoud— zijn voor de invoering

van de door b en w voorgestelde rekre-

atieheffing.

Zo staan de zaken aan- de vooravond
van de behandeling van de belasting

door de zandvoortse gemeenteraad.

—Het uitgangspunt van het gemeente-
bestuur om een meer billijke verdeling

der fiskale lasten te bereiken welke
voortvloeien uit de kosten t.b.v. de kol-

lektieve voorzieningen in de rekreatieve

sektor, is ongetwijfeld juist. Niemand
zal kunnen ontkennen dat de huidige

situatie, waarbij de lasten alleen op de
bevolking van Zandvoort drukken, in

feite onredelijk is en niet langer houd-
baar. Een zwak punt —en dat zijn we
met de opposanten eens— is dat de dag-

bezoekers voorlopig buiten schot blijven.

De gemeente onderkent dit en heeft de
toezegging gedaan de mogelijkheden te

onderzoeken de dagrekreanten alsnog

onder de werking van de heffing te

brengen. Het is op grond van de stijgen-

de kosten voor de rekreatieve voorzie-

ningen te verdedigen dat de gemeente
met de uitvoering van de heffing niet

wil wachten tot een oplossing voor de
dagtoerist uit de bus gekomen is. Maar
toch zal het kollege er alles aan moeten
doen hiervoor binnen afzienbare tijd

een modus te vinden. Het zal de invoe-

ring van de toeristenbelasting —waarvan
de noodzaak overigens afdoende is aan-

getoond— er in de ogen van het publiek
alleen maar geloofwaardiger door maken.

'Het is een belevenis' verzekerde Klaas

Koper ons, toen hij vroeg of we zin had-

den om op Luilakmorgen de 30 kilome-

ter lange fietstocht mee te maken.
Eerlijk gezegd zagen we het op dat mo-
ment niet zo zitten, al mochten we dan

met de auto meerijden. Het betekende

midden in de nacht (althans naar onze

begrippen) opstaan om daarna het geka-

kel van zo'n dikke honderd kinderen, die

misschien wel allemaal tegelijk hun fiets-

bel zouden laten rinkelen, over ons och-

tendzieke hoofd te laten gaan.

Maar toen de volgende morgen om half

zes de lange rij van 144 deelnemers, voor-

namelijk 5e en 6e klassers en een paar

MAVO-leerlingen, zich bij het raadhuis

mevr, kraan-meeth

in beweging zette om, voorafgegaan door
Tom Bisa met zijn in heel het dorp be-

kende drieklank-clakson richting Zand-
voortselaan te koersen, kregen we be-

slist aardigheid in het geval. En hele-

maal toen de politie bij Nieuw Unicum
het verkeer (! ) stil zette om de stoet

het geplande rondje langs de diverse

vleugels te laten maken. Maar de bewo-
ners waren zo verstandig geweest hun
krachten te sparen voor de die middag
te houden sportevenementen en verko-

zen hun nachtrust boven de aanblik

van een groep fietsers, hoe vrolijk die

ook was met al die wapperende vlagge-

tjes. (De Algemene Bank Nederland had
een bijdrage gegeven in de kosten van

dit jaarlijkse luilak-gebeuren en daarom
vinden we dat we best mogen vertellen

dat het ABN fietsvlaggetjes waren).

En nog steeds reed de bestuurder van
de bezemwagen (een oud-kollega van

de heer Koper die zich ieder jaar weer

belangeloos beschikbaar stelt) in z'n

dooie eentje, had de heer Arens van
het Rode Kruis zijn verbandtrommel
dicht kunnen houden en waren de bege-

leidende ouders (onder wie twee Zes-

kampdeelneemsters) nog niet te hulp ge-

roepen. En toen, nadat we het nog sla-

pende Vogelenzang, Hillegom en Benne-
broek achter ons hadden gelaten, kwam
de eerste uitvaller. Het was de 12-jarige

Frank Klaassens van de Mariaschool,
wiens achterspatbord door een botsing

uit zijn voegen raakte. Zijn fiets ging

achterin, hijzelf voorin de bezemwagen.
Sneu, maar toch geloven wij dat de
overige 143 hem tijdens de terugtocht
langs het heuvelige pad door de duinen
naar Zandvoort,stiekem hebben benijd.

De stop was bij de Langevelderslag,

waar een krentebol en een appel werd
uitgereikt en met vereende krachten
werd geprobeerd een in zijn auto slapen-

de duitser wakker te krijgen. Bij de
Zuid stond de politie-auto te wachten
en op het Raadhuisplein voor iedere

deelnemer een plantje. Het vaantje met
opschrift ' Luilakfietstocht 1976' wordt
later op de scholen uitgereikt.

Om acht uür liepen we met onze pot-

chrysant door een slapend Zandvoort.
Klaas Koper had gelijk", het was een be-

levenis!

nieuws

burgerlijke stand

geboren: Jacobus Leonardus, zv. J.R.

Tervelde en A.V.Voogt.

overleden: Adrianus Jacobus van der

Waals, oud 84 jaar, gehuwd met M.H.
Willebrands

ondertrouwd: Franciscus Gerardus Wil-

helmus Vissers en Henderika Woltherina
van der Werff ; Johannes Jacobus Theo-
dorus Maria van Dam en Aagtje Reumann
Jan Bos en Sylvia Catharina Hartevelt.

gehuwd: Marius Gerritsen en Christina

van der Veen; Bernard Maas en Elsina

Stel; Jacob Koning en Geertruida

Johanna Luiten

overleden buiten de gemeente: Willem
Marie Maintz, oud 67 jaar, gehuwd met
C.BIankert.

e Ondanks de luilakfietstocht om de
lieverdjes van straatschenderij af te hou-

den werden zaterdagmorgen op verschei-

dene plaatsen in het dorp vernielingen

aangericht. Papierbakken werden in

brand gestoken, enkele jonge bomen
vernield in de Koningstraat en van de
abri bij de spoorwegovergang aan de
Sophiaweg werden de ruiten ingegooid.

De politie hield in verband met de ver-

nielingen enkele knapen aan die op het

buro aan de Hogeweg over hun gedrag
werden onderhouden.

• Vorige week woensdag verloor een
21-jarige haarlemse automobilist op de
Zandvoortselaan de macht over zijn

stuur,waarna zijn auto uit de bocht
; vloog en tegen een boom reed. Met een
hoofdwond en een bekkenfraktuur
werd de man per ambulance van de GG
en GD naar een ziekenhuis in zijn woon-
plaats overgebracht. De auto werd geheel

vernield.

een BMW-rijder zie je niet gauw 'vreemd'gaan bij Boekenixx)deBMVV
haarlem: gedempte oude gracht 66 / heemstede: zandvoortselaan 158 / tel. (023) 2491 41*
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HERVORMDE KERK
zondag 13 juni a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru
10.30 uur: Jeugdkapel, de Heer N.H.

van Wijk.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 juni a.s.:

10.00 uur: Zendingsdienst, Dr. P.N.
Holtrop te Amsterdam.

19.00 uur: Hr. G.H.N. Germans te

Haarlem.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 13 juni a.s.:

10.30 uur: Hr. G. Vlutters r.k. Uit-

hoorn, na afloop jongeren-ge-
sprek.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 9.45 uur: misviering

11.15 uur: misviering

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-

straat. Zondagmorgen 9.30—11.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

— Het door Sporting Club Zandvoort georganiseerde mikrovoetbaltoernooi is in de eerste divisie geëindigd in

een overwinning voor Aurora Dingkys en in de tweede divisie in een zege voor Sporting Club.
Vrijdagavond vond in de bomvolle Pellikaanhal de titelstrijd plaats tussen de teams welke in de voorafgaande
drie dagen hun rivalen in de kruisfinales hadden verslagen.

In de eerste divisie eindigden achter kampioen Aurora op de tweede, derde en vierde plaats resp. Sauna Buchel,
Tiff. All Stars en Leico Boys. In de tweede divisie plaatsten zich achter Sporting Club op de tweede, derde en
vierde plaats resp. NBM, Chin Chin en LOC.

van borssum-buisman

in 't museum geboren
Dat de moeilijk tot een ekspositie te

bewegen beeldende kunstenaar Jan van

Borssum Buisman toch besloot zijn te-

keningen en beeldhouwwerk in het Huis
in de Duinen ten toon te stellen was
voor de direkteur, de heer Reinalda,

wel iets om trots op te zijn. Ook dat

niemand minder dan Mari Andriessen
zich bereid verklaard had de ekspositie

van zijn kollega, tevens waarnemend
konservator van het Teylers Museum,
te openen.

Tal van genodigden, onder wie vele kun-

stenaars, de direkteur van het Frans

Hals Museum, de heer Couvée en zijn

echtgenote, burgemeester en mevrouw
Nawijn. warsn vorige week vrijdagmiddag

mevr. kraan-meeth

bijeen in de konversatiezaal van het Huis

in de Duinen toen, na een welkomst-
woord van de heer Reinalda, Mari An-
driessen de figuur van Jan van Borssum
Buisman schetste. Geboren in het mu-
seum en misschien daardoor bezield

met een grote belangstelling voor beeld-

houwen. Door het uitbreken van de
oorlog kon hij zijn studie aan de T.H. in

Delft niet afmaken, deed een poging uit

te wijken naar Londen, strandde in

Zwitserland, waar hij in Genève belang-

rijke koeriersdiensten vervulde. Na de

oorlog volgde hij in Delft de lessen van

professor Wenkebach en daarna in Pa-

rijs die van Soupique. Met grote waar-
dering memoreerde Mari Andriessen
het fijnzinnige en het aristokratiese in

het werk van de beeldhouwer, 'dat de
man kenmerkt'.
Nadat het Huis in de Duinen zich weer
een uitstekende gastvrouw had getoond
en de genodigden gelegenheid kregen de
gigantiese keuken te bezichtigen waar

al deze kulinaire geneugten waren be-

reid, bleek ons bij het rondgaan in de
ékspositieruimte hoe treffend Mari An-
driessen het werk van Van Borssum Buis-

man had getypeerd. De heel fijne teke-

ningen en schilderijen uit Frankrijk,

maar bovenal de prachtige naaktstudies

zijn een bezoek meer dan waard. Ver-

der noemen we het kinderkopje, de
mooie portretstudies van een oude man
en het portret van zijn vader en van
Kees Verwey. Om nader met het werk
van Jan van Borssum Buisman kennis
te maken hoeft men nu niet naar het
Rijksprentenkabinet, het Frans Hals
of het Singer Museum te gaan. Geduren-
de de hele maand juni kan men in het
Huis in de Duinen dagelijks van 9 tot 5
uur zijn bijzonder mooie scheppingen
bewonderen. Een kans die U zich beslist

niet moogt laten ontgaan!

nieuws
kort & klein

• Vanaf a.s. maandag t.e.m. zaterdag

27 juni vindt in de gemeente de jaar-

lijkse Anjerkollektie plaats. Zoals be-

kend komt de opbrengst van deze kol-

lekte ten goede aan instellingen op kul-

tureei gebied. Vorig jaar bedroeg de op-

brengst in Zandvoort f 2.192,1 1. Twee
plaatselijke zangverenigingen ontvingen

toen een subsidie t.b.v. repetities en uit-

voeringen. Voorde inzamelingsaktie

zijn nog kollektanten nodig. Aanmelden
bij de in het gemeentehuis gevestigde

afdeling onderwijs- en personeelszaken

of bellen tel. 4841

De organisatoren van de jaarlijk-

se open-sportdag van de woon- en leef-

gemeenschap Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan kunnen terugzien op
een geslaagd evenement. Er werd afge-

lopen zaterdag door de bewoners van
het kompleks en de bezoekers enthou-
siast deelgenomen aan de diverse wed-
strijdonderdelen zoals boogschieten,

tafeltennis en basketbal.

waterstanden

juni H.W. L.W. H.W. L.W.
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VERSTEEGE
-$$ ttoeetoieUrbebrtjf

J&altesstraat 18 Hanbbooet

tCelefoon 02507-4499

foto Frans van Loon

— De korpsen en hoempa-orkesten willen wel komen, maar het publiek blijft weg bij de Kennemer Taptoe.
Zaterdagavond traden tientallen in kleurrijke parade- en showpakjes gestoken muzikanten op voor de schaars

bezette hoofdtribune van het circuit. Het gebeuren had meer weg van een generale repetitie, waarbij enkele
naaste verwanten en vrienden tegenwoordig waren, dan van een openbare muzikale manifestatie.

Verleden jaar, toen de taptoe voor 't eerst op het circuit plaats vond, was de publieke belangstelling nauwelijks
groter, 't Is even wennen, meenden de organisatoren en zij rekenden er op dat de toeloop dit jaar hoge kijk- en
luistercijfers zou halen. Dat is een misrekening gebleken.

Het publiek heeft voor het evenement geen wandeling van een half uur naar de racebaan over.

Wil men van de taptoe een traditie maken die aanslaat, zal men een plek dichter bij huis moeten zoeken.
Wil men met alle geweld aan het circuit als bedevaartsoord voor de taptoe vasthouden, zal binnenkort een
eenzame muzikant de Last Post blazen.

hier
staat
uw
brief

INGEZONDEN
O, wat is het park toch prachtig
maar wat ze nu doen, is ons te machtig
Bewoners, U houdt toch zo van de natuur
Wij ook, waarom maakt U het leven ons zo zuur
met die prikkeldraad versperring er om heen.
Dit is toch geen oorlogstijd, naar ik meen
De honden en kinderen wordt er nu gezegd
maar 's winters is het leeg, en dat is hun goed recht
om dan te doen wat ze graag willen, spelen
en andere mensen niet te vervelen

De mensen zijn wel beschaafd, heus waar,
en komen 's zomers niet in Uw park al klinkt het raar

Een bewoonster van
het Kostverlorenpark

AFSCHEID MEJ. SMITS

Waar alle adressen van oud-leerlingen en
vroegere leerkrachten van de Wilhelmina-
kleuterschool te Zandvöort niet bekend
zijn, maken wij hen alsnog attent op de
afscheidsreceptie in de school op

Zaterdag 19 juni van 3—4 uur
van de hoofd-kleuterleidster.

foto Frans van Loon

STRANDPAVILJOEN
TE KOOP AANGEBODEN.

Zonder contanten onnodig contact te zoeken.

Brieven onder nr. 420 buro v.d. blad

— Het eerste team van de Tennisklub Zandvöort is er afgelopen zondag,

eerste pinksterdag, niet in geslaagd door te dringen naar de hoofdklasse.

Na de single-partijen stond Zandvöort er met een 4—2 voorsprong op
rivaal promotiekandidaat 'De Manege' uit Apeldoorn redelijk goed voor.

Maar in de doubles ging de voorsprong van de kustbewoners verloren.

'De Manege' versloeg de thuisklup tenslotte met 11—13 pnt.

»»i

Tel*

H.C. MU* (ftty 2638

nog maar

2MnachtJ95

slapgnQnd9

bibliotheek in

zandi/oort is

uuGGropgn...

L Om prinsesseweg 34
zandvöort

tel. (02507) 41 31

KRUISVERENIGING ZANDVÖORT
In verband met vakantievervanging kunnen
geplaatst worden:

Verpleegkundigen in de wijk
part-time van 8.00 tot 12.00 of full-time.

Ziekenverzorgsfers

Inlichtingen D.P.Gerritse, sekretaris

Zandvoortselaan 165, Zandvöort.

Het Wim Mensink Huis te Zandvöort, een
bejaardenverzorgingstehuis voor 38 bewoners,
vraagt voor spoedige indiensttreding een

ZIEKENVERZORGSTER,
BEJAARDENVERZORGSTER of
BEJAARDENHELPSTER ( full-time )

voor de dagdienst van 08.15 — 17.00 uur.

ZIEKENVERZORGSTER of

BEJAARDENVERZORGSTER
voor de avonddienst van 17.00 — 23.30 uur.

7 Avonden werken, 7 avonden vrij, van donder-
dag t/m woensdag

VERPLEEGKUNDIGE A en/of B
voor de avonddienst van 17.00 — 23.30 uur.

7 Avonden werken, 7 avonden vrij, van donder-
dag t/m woensdag

RESERVISTE
voor de diverse diensten

Werktijden in overleg te regelen.

Salaris volgens CAO bejaardentehuizen.

Sollicitaties gaarne te richten aan R.Brookman,
algemeen direkteur,

Reinalda Huis /Wim Mensink Huis,

Leonard Springerlaan 1,

Haarlem,
Telefoon (023)339109



omroepers

Wie heeft onze LAPJESPOES?
t.bel. terug t. bez. AJ. v.d.

Moolenstr 40 Tel. 4620
Bellen na 18.00 uur

Bent u tegen vaderdag7 Geef
hem dan vöör die tijd een boek
over Zandvoort. Allan, Bad
Zandvoort f 10,— Gort met
stroop f20,— Zandvoort in

oude prenten f 10,— Bonset
Patnjzenstr. 8 Tel. 3906

TE KOOP BMW 2002
Bouwjaar 1968 Ie eigenaar

f1750- Tel. 5374

TE KOOP orginele Friese

stoeltjesklok met maan en
datum f 3000 - Tevens Friese

stoeltjesklok met wekker, die

schoongemaakt moet worden
f 1500- en ongeveer 1100
oude munten f 400,—
Tel. 070 - 882269 of 659619

Bij Sigarenmagazijn De Tol,

Tolweg vind u behalve rook
waren ook dat leuke boekje:

Zandvoort en omgeving.
Prijs f 11,50

HULP in de huishouding
gevraagd voor één ochtend
per week. 2 uur
Telefoon 6685

sW BUfj.

c;

'***
W^*

6

Ie Haarlemse

Honing
Bijenmarkt
19Juni 1976
inhetMendelCollege
PimMulierlaan4

| (bij deRandweg t/o het Bowlingcentrurn)
Gehouden ter gelegenheid van het 60-jang bestaan van de afdeling Kennemerland

R van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

^

Uw riieuwe,

makkelijke

vrije-

tijdspak...

Wie heeft per ongeluk de ver-

keerde BEIGE REGENMAN-
TEL meegenomen in café

Chez André, Kerkstr.

Inl. tel. 2300

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,
•zijn wij dagelijks openvan
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

't(kinde'r) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en grote
mensen met kleine maatjes

Buureweg1-3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g g 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN. -

Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

vitrages — overgordijnen

GARD1SETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507) 6975

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

FM. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

na
UdNBM
üdMCQ

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m^
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

Verhuur - Inrichting

'

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

iche
Restaurant open vanaf

r 10 uur.

'C
Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

gegeven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

*PH&
aWe*

>|\»

Drukkerij

Van Petegem

&Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

..Jdest u natuurlijk bij ons.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KIRKSTR.20 TEL-.3136

Klein en .groot

eten

V.d.WERFF'S
'brood
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
NieuW Noord

Tel. 21 29

annonceert de realisatie van de
eerste lase van een nieuw totaal

concept zijn hair care &
Styling shop. Mannen kunnen
hier hun haar volgens de meest
geëvolueerde technieken
laten stvlen en verzorgen.
Binnen enkele weken wordt een
unit voor gezichts-
verzorging geopend

Later volgen nog een sauna en
een solarium. Een verhaal

apart vormen Michaels Men s Items

doordachte accessoires,
exclusief van niveau.
Een brede range hooggekwali-
ficeerde kosmetlsche
produkten voorde persoonlijke

verzorging

A/rfo *&-/?/f;/ c/tfrM
Bouwes Passage 42 Zandvoort 02507 2500

f Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

/ Luister mee bij bloemenhuis

fvdmeij'j
V met het weekeind-bloemetje dat

^^fluisterend van schoonheid vertelt.

.Muijs

tal: 2060]
haltestrut

66

R&«8£

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. '023 - 33 19 75

1bkinn
verf die u bij de vakman, haalt |

ifrsiiai w.U. rnnijSCHILDERSHAL
VERF - GLAS - BEHANG

Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

3Z <?2£#7-4<?J2/£J?£6

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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nieuwe kommissaris

voelt voor landschap

en inspraak

nieuws
kort & klein

Vorige week is de heer R. de Wit tot

kommissaris der koningin van Noord-

Holland benoemd. Hij volgt in deze

funktie mr. F. Kranenburg op, die on-

langs met pensioen ging. De heer De
Wit is thans nog burgemeester van Alk-

maar en voorzitter van de fraktie van

de partij van de arbeid van provinciale

staten.

De heer De Wit is op 31 maart 1927 in

Amsterdam geboren. Daar bracht hij

zijn jeugd door en volgde na zijn basis-

en middelbare opleiding een universi-

taire studie in de biologie De heer De
Wit voelde zich al vroeg tot bestuurlijke

funkties aangetrokken. Zo was hij van-

af 1 954 tot 1 965 sekretaris van de
Kontakt-Kommissie voor Natuur- en

Landschapsbescherming. Sinds 1969
is hij bestuurslid van de Vereniging tot

behoud van Natuurmonumenten. In

1958 werd de heer De Wit lid van de
fraktie van de pvda m provinciale sta-

ten van Noord Holland en in 1962
afgevaardigde voor deze partij in de

amsterdamse gemeenteraad. Hij volg-

de drie jaar later de huidige minister-

president Den Uyl op als wethouder
van publieke werken toen deze mi-

nister werd in het kabinet Cals. De
Wit bleef wethouder tot aan zijn be-

noeming tot burgemeester van Alk-

maar in 1970. Naast deze funktie

bleef hij lid van provinciale staten en

treedt sinds twee jaar op als fraktielei-

der van zijn partij in dit kollege. Bin-

nen provinciale staten specialiseerde

De Wit zich vooral op het terrein van

de ruimtelijke ordening en het open-

baar bestuur.

Zijn grote belangstelling voor dit on-

derwerp blijkt duidelijk uit hetgeen

hij opmerkt over zijn toekomstige
taak als kommissaris in het Haarlems
Dagblad van j.l. zaterdag : 'De gewel-

dige dynamiek die er in de provincie

is in harmonie brengen met het ka-

rakter van Noord-Holland.' En dat

vindt hij best de moeite waard om

uit te leggen. 'Noord-Holland is een
veelzijdige provincie. Een enorm va-

riërend landschap: polders —unieke
polders nog— duinen, bossen, heide.

Daarin liggen steden: kleine, middel-

grote, grote en de hoofdstad van ons
land, met alle konsekwenties, ook op
bestuurlijk nivo, vandien. Denk maar
eens aan de verstedelijkingsproblema-

tiek. Er is meer industrialisatie, visse-

rij, toerisme, marine, enorm veelzijdig.

De heer De Wit noemt het een dank-
bare taak om dat eigen karakter van
Noord-Holland met al haar landschap-

pelijk schoon te behouden. Hij is,

zo zegt hij, niet voor niets vanuit zijn

vroegere funktie nog steeds gepor-

teerd voor natuurbescherming. Maar
hij ziet het tevens als zijn opdracht
de groei, de dynamiek, die er is op
alle gebied, gaande te houden. 'Dat

bedoel ik met in harmonie brengen',

aldus de nieuw benoemae kommis-
saris.

Bij zijn werk als vertegenwoordiger
van de kroon wil de heer De Wit veel

tijd besteden aan de inspraak. Deze
is volgens hem een noodzakelijke
voorwaarde voor een demokratiese
besluitvorming, een soort basis, waar
elk beleid op gebaseerd moet zijn.

Geen enkele bestuurder kan volgens

hem de medezeggenschap ontberen
omdat door de inspraakprocedure de
besluitvorming verbreed en daardoor
ook verbeterd kan worden.
Inspraak moet echter naar de mening
van de heer De Wit nooit gebruikt
worden als een spelletje, maar uitslui-

tend om de besluitvaardigheid te ver-

rijken. Bij het uiterst ingewikkelde
voorbereidende werk van streek- en
bestemmingsplannen is een goede
inspraakprocedure een vereiste, maar
je kan niet eeuwig blijven doorgaan
met inspraak. Je moet op een bepaald
moment tot een afronding komen.
Anders krijg je zoiets als: inspraak

zonder uitspraak brengt het openbaar
bestuur in opspraak, aldus de heer De
Wit.

waterstanden

juni

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
36

H.W.
06.04
06.52
07.29
08.26
09.17
10.18
11.26
00.03
01.01

01.54
02.22
03.05
03.46
04.18
05.01

L.W.
14.17

14.56

15.36

16.31

17.22

18.22
19.31

08.09
09.06
09.59
10.26

11.09

11.51

12.26

13.04

h.W.



geef de
ibliotheek

en tuin...

familieberichten

Na een moedig gedragen lijden is van

ons heengegaan mijn lieve man,
schoonvader, groot- en overgroot-

vader

JOHAN van SPINGELEN

op de leeftijd van 79 jaar.

Terneuzen: J. v. Spingelen-v. Luik

Haarlem : E.v.Spingelen-Kluit

Nelly v. Spingelen

Zandvoort: J.D. Koper
E.J. Koper-v. Spingelen

Marcel en Yvonne

Terneuzen, 13 juni 1976.

Huize 'De Blide', Albert Thijmstraat 1

KENNEL VAN HEIJDIE

heeft nog plaats voor uw hond als u met vakan-

tie gaat.

f5,-perdag. Tel. 05935 - 415.

Mr. J.B. Kanweg 77 — Witteveen (Drente)

„FORTUNA"
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ieeft burgemeester nawijn

et ei vancolumbus . .

.

'Ga toch wat ruimer zitten, schat, je betaalt tenslotte f. 0,50

toeristenbelasting voor 4 m^ van deze saloon'.

ontdekt om de bezwaren weg te ne-

men die er bestaan tegen de invoe-

ring van een toeristenbelasting die

verblijfsrekreanten in hotels en pen-
sions wél en de dagbezoekers niét

iaat betalen ?

Zoals in de koerant van j.i. vrijdag

werd bericht zal het kollege van b
en w in de komende raadsvergadering

voorstellen voor een nachtje slapen in

oen hotel en pension f 0,50 p.p. toe-

ristenbelasting te heffen. De dagre-

kreanten zullen niet worden belast.

Dit is op wettelijke en belastingtech-

niese gronden (nog) niet uitvoerbaar,

aldus het gemeentebestuur.

Hiertegen is, met name van de zijde

van de raadsfrakties van de vvd en

inspraak nu alsmede vanuit de logies-

verstrekkende bedrijven, verzet gere-

zen. Het niet belasten van de dagbe-

zoekers vinden zij onrechtvaardig

tegenover die groepen die wel toe-

ristenbelasting moeten gaan betalen.

Burgemeester Nawijn heeft wel be-

grip voor deze redenering en wil

aan de bezwaren tegemoet komen
door ook de dagrekreanten onder

de werking van de toeristenbelasting

te brengen. Dat is volgens de eerste

burger mogelijk door bezoekers van

restaurants, snackbars, bars, kafè's

en de strandpaviljoens toeristenbe-

lasting te laten betalen. Daarvoor
heeft de magistraat een zeer simpele

methode bedacht.

Een bed in een hotel, pension, etc,

waarvoor twee kwartjes toeristenbe-

lasting wordt geheven, beslaat een

oppervlakte van 4 m2 en wanneer
dezelfde oppervlakte van een res-

taurant, snackbar, etc, wordt be-

last met f 0,50 dan heeft men
zowel de verblijfstoeristen als de

dagrekreanten onder een (belasting)

hoedje gevangen.

De totale oppervlakte van de zandvoort-

se horekabedrijven wordt geschat op
13269 m2 en wanneer men het ver-

blijf van de dagbezoekers op negentig

dagen stelt, zoals ook is berekend voor

de hotels en pensions, zal dit de ge-

meente 13269/4 x 90 x f 0,50

:

f 149.276,25 in het laadje brengen.

Deze opbrengst staat volgens burge-

meester Nawijn in redelijke verhou-

ding tot de opbrengst welke van het

verblijfstoerisme wordt verwacht.

Een bedrag dat wordt geschat op f.

417.325,-.
De heer Nawijn heeft zijn plan voorge-

legd aan de voorzitters (wethouders)

van de raadskommissies van bijstand

en advies. Die hebben zich er zo ver

ons bekend nog niet in het openbaar

over uitgelaten. Maar we zullen er

ongetwijfeld meer over horen tijdens

de behandeling van de toeristenbe-

lasting in de komende raadsvergade-

ring.

waterstanden

juni H.W. L.W. H.W. L.W.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

08.26
09.17
10.18

11.26

00.03
01.01
01.54
02.22
03.05

16.31

17.22

18.22
19.31

08.09
09.06
09.59
10.26

11.09

20.55
21.56
22.50

12.33
13.29
14.16

14.57

15.31

04.59
05.59
06.56
07.24
20.36
21.37
22.22
23.00
23.36

RENAULT 6 TL
Een zakelijke auto voor
door de week Ideale auto
voor het weekend
Vlakke vloer en vijfde deur
Wegklapbare hoedeplank
en achterbank

Nieuw uiterlijk

Volledige uitrusting

Bsnzineverbruik bij

100 km/uur 1 op 13 2

Technische gegevens.
1108 rc-47 DIN pk

-

135 km/uur

GRATIS Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek Met foto's in veel kleurendruk Renault geeft waar voor z

ntetïws
kort & klein

• Morgen en overmorgen organiseert
de watersportvereniging 'Zandvoort'
in het kader van de viering van het
tienjarig bestaan zeilwedstrijden voor
de kust. Aan het evenement zal een
groot aantal vaartuigen in diverse klas-

sen deelnemen. Morgenmiddag om 1

uur valt het startsein op de parkeerha-
ven van de organiserende vereniging
aan het zuiderstrand.

• ledere woensdagavond in de maan-
den juli en augustus zullen in de her-

vormde kerk aan het Kerkplein weer
rondleidingen plaatsvinden. Het
kerkorgel zal dan worden bespeeld

door de organisten Gerard van Zwie-
ten de Blom en Michiel Jansen. De
orgelbespelingen zullen eventueel
worden aangevuld met een optreden
van pas afgestudeerde musici aan kon-
servatoria.

Elke week zal een programma worden
bekendgemaakt. De rondleidingen
door de J<erk vinden plaats van 19.30
tot plm. 21.30 uur, afgewisseld met
een orgelbespeling om 20.30 uur.

• In de nacht van zondag op maandag
werd door een onbekende getracht

in te breken in het gemeentehuis. De
man, die probeerde door een w.c.

raampje aan de zijde van de Halte-

straat het gebouw binnen te drin-

gen, werd door een naast het ge-

meentehuis wonende winkelier ge-

stoord. De inbreker vluchtte over het
hek van het raadhuis en wist te ont-

komen.

• Afgelopen donderdag raakte een
21-jarige strandbezoeker bij het

pootjebaden in zee aan zijn voet
gewond. Voor een nadere mediese
behandeling werd de man overge-

bracht naar een ziekenhuis in Haar-

lem.

• Dit weekeind organiseert de zand-

voortse zwem- en poloklup 'De Zee-

schuimers' onder auspiciën van de
KNZB in het sportfondsenbad 'De
Duinpan' een interland schoonspring-

toernooi tussen nederlandse en duit-

se springers. De wedstrijden beginnen
zaterdag en zondag om 15.00 uur.

• De navolgende leerlingen van de
christelijke mavo-school aan de So-

phiaweg zijn geslaagd voor het eind-

eksamen - 4 :

Linda Bol; Rob v.d. Boogaard; Grietje

Bijl; Karin Ditmeijer; Mike Heilker; I-

neke Huyer; Mia Huberts; Marjolette

Ingwersen; Joline Koel; Ronald Ko-
per; Ricky Koppelman; Karin van de
Leden; Tom Losekoot; Rob v.d. Meij;

Cor van Mourik; Walter Nihot; Dolly

ten Pierik, Joeke Pot; Paulien van
Roon; René Scholtes; Ben Schuur-
man; Pieter Schijff ; Jacques Willem
Siemons; Harpert van Tetterode; Oli-

vier van Tetterode; Wilma Valkestijn;

Liesbeth Visser; Jan Peter Water; Rein
van de Werff; Marianna van Ijzendoorn;

John van Zeys.

dat is

"KOFFIE KOMPLEET" f2.45

(Onze "koffie kompleet"
bestaat dus uit een toe-

gangsbewijs, een heerlijk

kopje koffie met een koekje)

ELKEWOENSDAGMORGEN
VAN 10 TOT 11 UUR

is méér dageen dui\waard

Zandvoort - Vondellaan
Tel.: 02507-2170

• De navolgende leerlingen van de
Wim Gertenbachschool aan de Zand-
voortselaan zijn geslaagd voor het

eindeksamen:
Paul Allebes; Hennie Berkhout; Ma-
rian Bruins; Monique Dieks; Ingrid

Flinterman; Frank Geusebroek; Gwen
Groen; Maarten Jasen; Aaldert Koper;
Tineke Kraaijenoord; Rolf van der
Moolen; Volkert Schaap; Josette

Slagveld; Ellen van Soolingen; Mar-

tin Spaans; Karel Wijker; Cock Zwem-
mer; Trudie Abeelen; Roel Beuks; Ju-

dith Cosman; Sacko Dijkema; Joke
Jansen; Simone Laurier; Ellen Paauw
Kitty Schilpzand; Marja Sebrengts;

Ton Slinger; Monique Stokman; Al-

be rt Verschoor; Francoise Vogelen-
zang; Kitty Hendriks; Jolanda Huygen;
Yvonne Visser.

• Onder het motto 'Bouw mee. ...geef!

hield de afdeling Zandvoort van het

Nederlandse Rode Kruis onlangs de
jaarlijkse innamelingsaktie. De op-

brengst bedroeg f 10.103,4,1. Het af-

delingsbestuur brengt iedereen har-

telijk dank die aan het welslagen van

de aktie medewerking heeft verleend.

burgerlijke stand

overleden: Walter Otto Rudi Kam-
merer, oud 71 ]r., gehuwd met A.H.
Avontuur.

ondertrouwd: Jan Meijer en Rosan-
na Elisabeth Diana Cohen;

gehuwd: Wilhelmus Martinus Aegi-
dius Maria van Dijk en Helena Maria A-
gatha Roest; Boudewijn Johannes Loog-
man en Grace Emmy Smith; Dirk Ko-
per en Trijntje Koning.

Geboren buiten de gemeente: Bou-
dewijn Horis Jannes, zv. A.N.J. Gielen
en M.A.M. Verburgt; Jeroen Pieter, zv.

H. Bakker en G. van Groeningen; Sas-

kia Loraine, d.v. R.L. Pearson en M.F.
Brodie; Roy Frederik, zv. B.F. Marti-

ni en L.F.M. Dekkers; Joost, zv. P.G.M.
Buisman en P.A.C. Bron.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel 02507-2323-2424

RENAULT



groeten uit zandvoort
Groeten uit Zandvoort

deeeuwige
kroeg

Sinds ome rubriek
"Groeten u't Zand-
voort"ruirfl twee
jaar geledefl van
start ging hebben
M'i/df'e.mafll een
beroep op onze le-

zen gedaan om ach-
ter de identiteit

van een Zaïidvoor-

ter te komen. Twee
maal lukte /iet,

een behoorMk re-

sultaatdm en daar-

om wagen We het
er weer eenS op.

Wie is deze Zand-
vooitse vroii^v en
waar stond du huis ?

eursover welzijn

in zandvoort
"Welzijnsberaad Zandvoort', overkoe-

pelende instelling ten dienste van alle

organisaties en verenigingen welke
op enigerlei wijze op het gebied van
maatschappelijke verzorging en bege-

leiding aktief zijn, wil nog dit jaar

een welzijns-informatiebeurs organi-

seren

Op deze beurs kunnen de welzijnsin-

stellingen mondelinge informatie aan
het publiek verstrekken. Naast de pu-

blikaties over het welzijnswerk in de
plaatselijke bladen en de onlangs ver-

schenen Gemeentegids voor Zand-
voort, acht het welzijnsberaad een

persoonlijke en individuele toelich-

ting van groot belang.

De laatste maanden en weken heeft

'Welzijnsberaad Zandvoort' zich voor-

al bezig gehouden met de kontakten
tussen langduriq zieken en qehandi-

kapten, zoals die ieder jaar plaats

vindt tijdens de ontmoetings-
dag. Dit jaar zal een koördinatiegroep
van het welzijnsberaad een belangrijk

aandeel hebben in de voorbereiding

en uitvoering van deze, tot op heden
door de zandvoortse kerken georgani-

seerde, dag. Er is een kommissie in het
leven geroepen die —behalve uit verte-

genwoordigers van de zandvoortse
kerkgenootschappen— bestaat uit af-

gevaardigden van de algemene bond
van bejaarden. Rode Kruis, Humanis-
ties Verbond, Beatrixschool en Kruis-

vereniging Zandvoort.
Ook heeft 'Welzijnsberaad Zandvoort'
aktiviteiten ontplooit op het terrein

van de vrijwilligershulp. Er zijn in

Zandvoort vele vrijwilligers bezig om
iets te doen voor personen die op
hulp van anderen aangewezen zijn.

Bijvoorbeeld van autovervoer, voor
hen die anders aan huis gebonden zou-

den zijn; het bezoeken van zieken, een-

zamen, het rondbrengen van maaltijden

aan bejaarden en zieken; het leren van
bezigheden aan degenen, die afleiding

nodig hebben; het doen van boodschap-
pen, enz, enz. Vele dagelijke zorgen en
problemen kunnen op deze wijze wor-
den verlicht door de mensen onderling.
Er zijn vast en zeker meer inwoners

van Zandvoort, die aan een bepaalde
vorm van hulpverlening mee zouden
willen doen.

Een inmiddels in het leven geroepen
werkgroep van het welzijnsberaad,

gaat op dit moment na welke moge-
lijkheden er zijn dit werk te kontinu-

eren en verder uit te breiden.

nieuws
kort & klein

• In verband met werkzaamheden aan
de beide spoorwegovergangen in de ge-

meente zal in de nacht Van 21 op 22
juni en die van 22 op 23 juni de gelijk-

vloerse kruising aan de Verlengde Halte-

straat en in de nacht val 23 Op 24 juni

en die van 24 op 25 juni de spoorweg-
overgang aan de Sophi3Vveg VQor alle

rijdend verkeer gesloten zijn. De slui-

ting geldt van 23-00 totQ6.30 uur.

• De officiële opening van de nieuwe
openbare bibliotheek en leeszaal aan
de Prinsesseweg is vastgesteld op woens-
dag 30 juni a.s. De ingebruikneming
zal worden verricht door burSemees-
ter A.Nawijn en o.a- worden bijge-

woond door een vertegenwoordigster
van het ministerie van CRM.

,Het kafé is van bijna alle tijden. Het
is kultureel en struktureel verankerd
in de samenleving waarin het zijn

plaats vindt. Het kafé verandert wan-
neer de samenleving verandert.'

Dit zijn enkele uitspraken van de
utrechtse socioloog Gerrit Jansen,

die onlangs in Utrecht promoveerde
tot doktor in de sociale wetenschap-
pen op een proefschrift getiteld.

De eeuwige kroeg, hoofdstukken uit

de geschiedenis van het openbaar lo-

kaal (Boom, Meppel).

Jansen is in het verre verleden gedoken
om de oorsprong van het openbaar lo-

kaal op te sporen. In de klassieke oud-

heid treffen we al veelvuldig kroegen
en herbergen aan. Zolang het verkeer

nog nauwelijks op gang is gekomen,
is het onderbrengen van reizigers ech-

ter een zaak voor partikulieren. Gast-

vrijheid wordt als een deugd gezien.

Het drijven van een herberg is ekono-
mies nog niet haalbaar. Wanneer de
stroom van kooplieden en pelgrims

aanzwelt kunnen al deze vreemdelin-

gen niet meer op de traditionele, eer-

volle wijze worden opgevangen.
We zien het ontstaan van de eerste her-

bergen, die meestal te vinden zijn op
de konsentratiepunten van verkeer.

Gastvrijheid is niet langer een zaak
van liefdadigheid en christelijke naas-

tenliefde, maar wordt een ekonomies
voordelige bezigheid. Na verloop van

tijd wo'rdt ook de funktie van kaste-

len en kloosters voor de opvang van
reizigers minder belangrijk. Het open-
baar lokaal staat aan het begin van een

lange en gevarieerde toekomst. Het zal

vele funkties gaan vervullen.

In Nederland is het openbaar lokaal on-

losmakelijk verbonden met het sinds

lang zo welig tierende verenigingsle-

ven. Grote prijzenkasten achter de tap-

kast maken de bezoeker opmerkzaam
op de aktiviteten van kaartklups, ver-

enigingen van duivenhouders en biljart,

vis- en voetbalklups. Niet zelden is de
kastelein de spil waaromheen het ver-

enigingsleven draait.

Lange tijd heeft het openbaar lokaal

nauwe banden met het bestuurlijk ap-

paraat gehad. In 1881 worden in een
kwart van de nederlandse

N
gemeenten

zittingen van de raad en van burge-

meester en wethouders in een tapperij

of slijterij gehouden. Vaak komt het
ook voor dat de burgemeester, de wet-
houders en hoge gemeentelijke ambte-
naren zelf het beroep van tapper of

slijter uitoefenen.

Verschillende malen in de geschiede-

nis heeft 't openbaar lokaal een demo-
kratiese funktie gehad. Mensen uit

verschillende sociale klassen ontmoe-
ten elkaar in de gemoedelijke, onge-

dwongen sfeer van het kafé.

Een ding is door alle eeuwen heen het-

zelfde gebleven. Het kroegbezoek is

goeddeels voorbehouden aan het man-
nelijk deel van de bevolking. Menigeen
wil dat ook zo houden. In het proef-

schrift van Jansen staan enkele vraag-

gesprekken met (mannelijke) kroeg-

bezoekers: 'De kroeg is naar mijn me-
ning een mannenaangelegenheid'.
'Mijn vrouw zal het wel niet leuk vin-

den dat ik veel in het kafé kom —zo
zijn vrouwen— maar daar stoor ik me
niet aan'. En: 'Vrouwen alleen mogen
nooit in het kafé komen ook niet met
zijn tweeën, maar als de vrouw hier be-

kend is en ze zegt 'mijn man komt o-

ver een kwartier 'dan is het goed'.

We laten tenslotte Gerrit Jansen aan
het woord: 'Het kafé is altijd een
plaats van tegenstrijdigheden, daarom
is het een opwindende plek, waar al-

lerlei onverwachte dingen kunnen ge-

beuren'. De toekomst van de kafé's

in de monotone, moderne woonwijken
ziet Jansen somber in. 'De samenstel-

ling van de bevolking is er te homo-
geen. Bij een kafé moet gewoond en
gewerkt worden. Het moet op een
knooppunt liggen van allerlei sociale

en ekonomiese funkties'.

Tekening van Albert Hahn

Als ü op zoek bent naax een

bizonder, blijvend geschenk,

moet u eens langs komen....

uwr mot /o m.Kir oon

haltostrajt II) / aiikKoo



HERVORMDE KERK
zondag 20 juni a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru, gemeen-
schappelijke geref. - herv. dienst.

10.30 uur: geen jeugdkapel i.v.m. va-

- kanties.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 juni a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru, gemeen-
schappelijke geref. - herv. dienst.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 20 juni a.s.:

10.30 uur'. Ds. A. Noorman, n.h. Bus-

sum.

R.K. AGATHA KERK
zaterdag 19.30 uur: misviering

zondag 8.45 uur: misviering

10.45 uur: misviering m.m.v.
koor.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis - Ingang Willem-

ttraat Zondagmorgen 9.30— 1 1.30 u.

Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
Maandag 15.00 uur samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 19 en zondag 20 juni a.s.:

Zuster C. Havers, Gashuishofje 27,

tel. 27 91.

APOTHEKERSDIENST
a s. weekend- en avonddienst

:

Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
10, tel. 31 85.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van
de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
tedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.OOu.
Xdres;Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. Jb.g.g. 023 - 320899 /320464)

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingen-

verkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en

2525 slaapkamer met ontbijt

2307 Horlogerie C.Waaning, Sophia-

weg4.
(023) 24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365 - Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI - dea-

ler - service.

7938 Eerste zandvoortse stormschade-
service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-
2424 straat 2 - 12. Off. RENAULT

- dealer - service en verkoop;
2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

omroepers omroepers

Wie kan luiken voor 4 bui-

tenramen maken. Hout is

gedeeltelijk aanwezig.
Tel. 28 51 na 18.00 uur.

TE KOOP
GASFORNUIS z.g.a.n.

Tel 56 50.

TE KOOP trekhaak (Re-

nault) plus trekhaak (opel

kadett) pr. p. st. f 60,-.

Boerlagestraat 21.

TE KOOP RENAULT 12TL
bwjr. '70, prijs f 800,-. Tel.

53 32.

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

Gevr. 1 ocht. i.d. week

hulp in de huishouding

van 9.00 tot 12.00 uur.

Tel. 4677.

De vorige week was er al een
adv. gepl. van een vermissing
van een poes in de A.J. v.d.

Moolenstraat.
Deze week is het onze poes.

Hij wordt sinds vrijdag ver-

mist, zwart-witte kater, 1 jr.

oud.
Gaarne inl. Mevr. J. Mole-
naar, A.J.'v.d. Moolenstraat
54 zw., tel. 62 84.

Bent'u tegen vaderdag? Geef
hem dan vöör die tijd een boek
over Zandvoort. Allan, Bad
Zandvoort f 10,— Gort met
stroop f 20,— Zandvoprt in

oude prenten f 10,— Bonset
Patrijzenstr. 8 Tel. 3906

"chrïstïën
verstéege-thieleman
Flamingstraat 148 tel. 61 85
Medisch gedipt, pedicure yan

het Elisabeth- Gasthujs behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.'

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hetsels

Leidsevaart 82, tel. (023)

3A6092 Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m2
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.ArV.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907.5117

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG .75

't(kinde'r) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Til. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

NU OOKTnZAND^ORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uyv familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat^

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Geef met VADERDAG een ZANDVOORTS KADO
het nieuwe
boekje

Zandvoort
en

Omgeving fc,S

Verkoopadressen: Boekhandel AKO, Kerkplein; Boekhandel Peeters bv,

Kerkstraat 28 en Haltestraat 56, Drogisterij Goossens, Winkelcentrum
Nieuw Noord; Sigarenmagazijn 't Tolhuis, Tolweg; Souvenierszaak Jac-

queline, Haltestraat 22 en Rotonde 5; Supermarkt Albert Heijn, Grote
Krocht 9; Zandvoortse Koerant bv, Koninginneweg 1 ;VW Raadhuisplein.

nog maar
ï? nachtJGS

slapgngndQ

bibliotheek in

zandvoort is

uuGGropgn...
o.

L O68
pnnsesseweg34
zandvoort

tel. (02507)4131

SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

«che
Restaurant open vanaf

10 uur.

Y Bar geopend tot 3 uur

Solarium, Sauna.

Gelegenheid tot het

geven van partijen.

uw gastheer:

Werner Zerlauth

Boulevard Barnaart 67 Tel. (02507) 2553.

CHINEES INDISCH RESTAURANT
UN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij bloemenhuis _• 9 9

*vcimen
met het weekeind-bloemetje dat

fluisterend van schoonheid vertelt.

j.Wulji

tal: 2060]
haltettrut

66

Dat reisbureau Kerkman altijd iets
meer aandacht aan uw reizen
besteedt dat wist u al:

Doch wij herinnren u er nog even aan
dat
U bij ons ook een reisverzekering
kunt afsluiten al gaat u op eigen ge-
legenheid met vakantie (in 5 minuten
klaar. En tevens dat
ons wisselkantoor elke dag tot uw
dienst is (ook erg gemakkelijk).

Denkt u er aan uw vakantie, ook
voor het najaar, tijdig te bespreken.

Wij adviseren u graag.

Seishsireau

Gr. Krocht 20

Telefoon 2560

SCHILDERSWACHT B.V.

VRAAGT
VAKBEKWAME SCHILDERS

voor Haarlem e.o.

Inl. Boerlagestraat 21, tel. 53 32.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -33 1975

Geboortekaartjes

Drukkerij

Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28

Zandvoort

• Telefoon 27 93

lakion

SCH1LDERSHAL'
'- \ VERF— GLAS"-- BEHANG^

Hofdijkstraat 24 - tel. 22<)é 4 ;

A

resraurants

Visrestauranx

Duivenvoorden
V Hetgehelejaargeopend

°

^> - TELEFOON

/02507-2824
Reserveer tydiguwtqftf

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

molenaar
zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

wM 7ow<&e l
zeestraat 55 - telefoon 4681



i/lsïiniêk

X Wassen - i%iW,^/: 5.kg

rerzorqde was ['M.' ;m+if,\M.Verzorgde was

stielwasserijen Utrecht

taken paketten^F lakens645
VERSTEEGE

-$f ttoeetoieltrbetirqf

JÖalttStraat 18 - Hanlbooct

ÏCclefoon 02507-4499

Dinsdag brengen, vrijdag halen !

Vrijdag brengen, dinsdag halen !

Ook chemisch reinigen,

met 2 a 3 dagen Weer klaar

M iele wasserette / Haltestraat 63b
, Zandvoort / tel. : (02507) 4417 •

,

V

Neem uw brood,

koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3

.

en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

"N

3a. £.. ^ailedux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Udciit.

A. Vogel's JOHANNESOLIE

Joliatmcskruid, hcksenkiuid, heitshooi, dui\ cis-

kruid, aalbeskruid en St.-Janskruid zijn de di-

veise benamingen \oor het met heldergele

b'oemtrossen getooide kruid. Hypericum perfo-

ratum. De toevoeging „perforatum" kreeg' het

kruid, omdat de bladeren doorschijnend gepunt

zijn, alsof ze met kleine gaatjes" werden door-

boord.

Wanneer men de bloemen san dit kiuid tont'n

liet licht houdt, ziet men vele kleine kliertje>;,

die met rode olie gevuld zijn.

Deze olie bevat hypericine, welke stof fotosen-

sibilise rende, d.w.z. de gesoehgheid soor het

licht vergrotende eigenschappen bezit. Men kan

dit goed waarnemen, wanneer men 's avonds in

het schemerdonker langs weilanden loopt, waar-

in zich vee bevindt dat van dit kruid gegeten

heeft Men ziet dan een fosforiserende lichtglans

rond de dieren. Dit kruid nu groeit graag op

droge gi ouden, langs wegen en bosranden, en

ook wel in weiden.

A. Vogel's Johannesolie, die uit dit kruid ge-

wonnen wordt en een prachtige dieprode kleur

bezit, is bijzonder geschikt voor vele doeleinden.

In de eerste plaats zorgt de fotosensibiliscrende

(•menschap, die reeds genoemd weid, ei \ ooi dat

men, wanneer men ?ich met deze olie heeft in-

gewre\en sneller bruin wordt.

De bloedsomloop bevorderende hypericine helpt

verder uitstekend bij het verlichten van pijn en

het bevorderen van genezing bij spit, ischias en

jicht Ook hij verstuikingen kan men A.. Vogel's

Johannesolie zeer goed toepassen als massagc-

olie, de pijnen serminderen direct en het gene-

zingspioccs wordt verkort.

Voor de behandeling van brandwonden is de

\er7achtende Johannesolie eveneens zeer ge-

schikt

Bedwateien kan bestreden wotden, indien men
bij de patiënt 's avonds de bovendijbenen en de

blaasstreek licht inwrijft met deze olie.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat A. Vogel's

Johannesolie de perifere zenuwen, dus die welke

zich aan de buitenzijde van het lichaam bevin-

den, zeer gunstig beïnvloedt, waardoor men
zenuwpijnen en dergelijke direct kan verzachten.

Door al deze eigenschappen is A. Vogel's Jo-

hannesolie voor sclen een waardevol hulpmid-

del. Het is m flesjes \an 95 ml vei krijgbaar bij:

SKDQA<
meerauto
voormindergeld.

v.a.f7599s m nog v.a.f9995.-

[GasagebetayfFHntermanBV;
Zandvoortselaan 365, Bentveld. Telefoon 023-2422-12.

Verkrijgbaar bij

Speciaaldrogisterij

Haltestraat 8 Zandvoort

Reform Moerenburg j
voort Telefoon 6123 ^^^Ê

geefom
ANGOLA

GIRO

26655
MONDl.ANE STICHMNC,

ANGOLA COMITÉ
ADAM

W. COSTER
Makelaar o.g.

üdNBM
JjdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

.vitrages — overgordijnen

-.-V GABDISETTE ' \
.

kuik textiel
-Gröte:Kröcht 30-32 -Tel: (02507) 6975

annonceert de realisatie van de
eerste fase van een nieuw totaal-

concept zijn halr care&
Styling Shop. Mannen kunnen
hier h»n haar volgens de meest
geëvolueerde technieken
laten stylen e*h verzorgen.
Binnen enkele weken wordt een
unit voor gexichts-
verxorging geopend

Later volgen nog een sauna en
een solarium. Een verhaal

apart vormen Michaels Men s Items

doordachte accessoires,
exclusief van niveau.
Een brede range hooggekwali-
ficeerde kosntetische
produkten voor de Dersoonli|ke

verzorging

As/fa W-Mf/Stf ófrW'J

Bouwes Passage 42 Zandvoort 02507 2500

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
wmmm ö zandvoort 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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NOG WEL TECHNIESE BEZAREN, MAAR.

I

I

bewoners hobbemastraat e.o.

in principe akkoord

met renovatie
IH~-»(* +
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De voorgevel van de woningen na de renovatie..

Donderdagavond j.l. was voor de be-

woners in de Hobbemastraat en naas-

te omgeving een nogal bewogen avond.

De gemeente presenteerde in het Ge-
meenschapshuis zijn nieuwe renova-

tieplannen voor de hele straat, en
trachtte aan de hand van uitgedeelde

tekeningen de verbouwingsplannen
aan de bewoners te verduidelijken.

Toehoorders en de speciaal door de
gemeente gevormde renovatie werk-
groep konden elkaar echter moeilijk

vinden. Aan het eind van de avond
werd dan ook besloten om nog eens

om de tafel te gaan zitten. Dan zul-

len de bewoners van de verschillende

typen woningen in de Hobbemastraat
apart met de gemeentelijke werkgroep
gaan onderhandelen over de definitie-

ve opzet van de renovatie.

Jhim Lamoree

Want of het voor alle aanwezigen hele-

maal duidelijk is geworden valt te

betwijfelen. Dat kan natuurlijk ook
moeilijk als er pas een uur voor de
uitleg van de plannen een plattegrond -

tekening wordt uitgereikt. Een teke-

ning bovendien waar alleen de situatie

van na de verbouwing op staat aange-

geven, en niet de bestaande situatie

van de woningen aan de Hobbema-
straat. Onenigheid en verwarring ont-

stond er in het Gemeenschapshuis o-

ver een aantal techniese veranderingen :

een groep bewoners zag liever de

huidige trap gehandhaafd, weer een

andere groep vond het vreemd, dat

juist aan de zonkant van het huis

een berging was gepland en aan de
schaduwkant een slaapkamer, een
derde groep bewoners was bezorgd
over de ventilatie in de keuken en
vroeg zich af of er wel voldoende
licht in de keuken zou vallen.

Tussen al deze techniese moeilijkhe-

den speelde nog de vraag of de hui-

zen aan de Hobbemastraat überhaupt
wel gerenoveerd moeten worden.
Een groep van oudere mensen gaf

duidelijk te kennen met hun huidige

huisvesting best tevreden te zijn.

Vlak voor de pauze werd er dan ook

i''SSl



AFSCHEID VAN MEJ. SMITS

Het officiële afscheid vond 's middags

plaats in de speelzaal van de Wilhelmi-

naschool aan de Lijsterstraat. Na een

welkomstwoord van de voorzitter van

de Stichting voor Christelijk Onder-

wijs in Zandvoort, de heer Brink, gaven

tal van sprekers uiting aan hun gevoe-

lens jegens mejuffrouw Smits. Dat was
om te beginnen de voorzitter van het

schoolbestuur, de heer Rooijmans, die

als een van haar vele verdiensten 'het

kind zijn gebleven met de kinderen'

noemde. Spreker dankte mejuffrouw
Smits voor het vele werk, de inzet en

haar aanpassing aan het basisonderwijs,

waarna hij met een koevert met inhoud
zijn woorden gestalte gaf. Burgemees-
ter Nawijn meende dat hij weinig had
toe te voegen aan hetgeen hij vijf jaar

geleden had gezegd. (Op 1 december
1971 was mejuffrouw Smits veertig

jaar bij het kleuteronderwijs werkzaam
en kreeg bij die gelegenheid de gouden
eremedailje, verbonden aart de Orde
van Oranje Nassau, door burgemees-
ter Nawijn opgesteld, verslagg.) 'Iets

dat echt gemeend is kan je namelijk

maar op weinig verschillende manieren
zeggen'. De burgemeester memoreerde
de stormachtige ontwikkeling van be-
waarschool tot de echte vorm van on-

derwijs, die mejuffrouw Smits, die zo
lang geleden in dit vak werd opgeleid,

heeft meegemaakt. Getheoretiseer in

de studeerkamer is belangrijk, maar
de werkers in het veld, daar moet het

toch van komen, aldus de heer Nawijn,

die in een geschenkbon uiting gaf aan

de waardering van het gemeentebestuur.
De rijksinspektrice van het kleuteron-

derwijs, mejuffrouw W. Voorbrood,
sprak waarderende woorden, evenals

mejuffrouw Heemskerk, hoofdleidster

van de St. Agatha-kleuterschool en Ds.

de Ru haalde herinneringen op uit de
tijd dat hij haar als voorzitter van het

schoolbestuur in 1949 had benoemd.
Met een boek onderstreepte hij zijn ge-

voelens van vriendschap jegens juffrouw
Smits, die het, net als de beukelaar bo-

ven in het plafond van de speelzaaLhad
'gehouden'.

In haar dankwoord zei mejuffrouw
Smits het woord afscheidsfeest liever

veranderd te zien in 'feestelijk afscheid'.

Ze was er van overtuigd het werk te

zullen missen, maar er was nu een-

maal een punt achter gezet. 'En een
punt kan nooit meer een komma wor-
den'. Met nadruk verzekerde zij dat
ze haar werk niet had kunnen doen
zonder een klankbord in de vorm van
een fantasties schoolbestuur en een
fantastiese ouderkommissie achter

zich te hebben gehad. Ten slotte

richtte zij een speciaal woord van dank
tot mevrouw Gon Hoogendoorn-Brug-
man, die haar zeven jaar als leidster

tot steun en hulp is geweest.

lifüws
lort & klein

• Hedenavond belegt het afdelingsbe-

stuur van de pvda een openbare leden-

vergadering in het Gemeenschapshuis,
aanvang 8.15 uur. Tijdens de bijeen-

komst zal een nieuwe sekretaris worden
gekozen. De huidige funktionaris, Aad
Regeer, is vorige maand afgetreden. Het
bestuur heeft Annemarie Goedmakers
voorgedragen als zijn opvolger. Anne-
marie treedt op dit moment als waarne-

mend sekretaresse van de afdeling op.

• De dit weekeinde door de tienjarige

watersportvereniging 'Zandvoort' ge-

organiseerde zeilwedstrijden zijn voor-

tijdig afgebroken. Zaterdag moest in

verband met de slechte weersomstan-
digheden een groot aantal deelnemers

de strijd staken. Verscheidene vaartui-

gen liepen door de krachtige windsto-

ten en de hoge golven averij op en kon-

den slechts met behulp van de kustbri-

gade het strand bereiken. Toen het

weer in de nacht van zaterdag op zon-

dag verder verslechterde besloten de

organisatoren het voor zondag vastge-

stelde wedstrijdprogramma naar a.s.

zondag 27 juni te verschuiven.

Meer over de eind vorige week door
burgemeester A. Nawijn geopende zeil-

manifestatïe in het nummer van de

Zandvoortse koerant van a.s. vrijdag.

Voor de vakantiemaanden
een ervaren

SERVEERSTER
en

TOILETJUFFROUW
gevraagd.

Restaurant "Zonnehoek"
Kop Zeeweg - tel. 023-252280

TE KOOP 2 pers. opblaasb.

RUBBERKANO 1. 3.75, br.

0,75, kompl. m. 2 peddels.

f75,—. Julianaweg la, Zand-
voort.

WELKE SCHOLIERE wordt
onze babysit ? Tel. 69 90.

HEDENAVOND OPENBARE LEDENVERGADERING

VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

in het Gemeenschapshuis, aanvang 8,15 uur.

AGENDA
1

.

Ingekomen stukken
2. Mededelingen
3. Amendementen op partijprogramma, moties e.d.

4. Kandidaten partijraad e.d.

5. Verkiezing sekretaris

6. Eventueel nieuw te benoemen bestuurslid

r

TE KOOP AANGEBODEN
zwarte kinderwagen. Tel.

69 90.

ZANDVOORT, 2 kamer-
flat (voorh. 3-km.fl.), op
de 8e et., m. cv., lift aanw.
Riant uitzicht over duinen
en zee, 2 balkons (o. en w.)
Huurgarage beschikbaar.

Ind. entree, woonkm. (11.

50 x 4.10 m) 1 slp.km. bad-
km. m. douche en toilet,

bergkast, keuken, berging.

f 118.500,-

Makelaar taxateur W. Bos b.v.

lid NBM/MCC, Zandvoortse-
laan 57, Heemstede. Tel. 023
28 37 40*

TE KOOP
2 GASHAARDEN

samen f 175,-
Celsiusstr. 15, tel. 66 85.

Te koop aangeboden:
Fiat 124, prijs f550,-; 7 st.

tuingereedschap plus gras-

maaimach., samen f 50,-.

Koningstraat 6 na 18.00 uur.

Zandvoort, Goed onderh.
3 km.hoekflat (oorspr. 4),

op 6e et., cv. gas, berging,

huurgarage beschikbaar.

Ind.: hall, entree, woonkm.
m. ged. verhoogde vloer, 2
sl.km., keuken, toilet, bad-
km. m. douche, 2 balkons.

f 129.000,-

Makelaar taxateur W. Bos
bv. lid NBM/MCC, Zand-
voortselaan 57, Heemstede.
Tel. 28 37 40*.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Noordhollands Philharmonisch Orkest
donderdag 1 juli a.s. in de Ned. Hervormde Kerk te Zandvoort.

Aanvang 20.30 uur.

Dirigent: André Vandernoot.

Solist: Jaap van Zweden, viool.

Het programma vermeldt werken

van Mozart,

Mendelssohn

Bartholdy

en Schubert.

Voorverkoop van kaarten a f 6,- p.p. bij : VVV, Raadhuisplein; J. v.d.
Werff, Pasteurstraat 4, tel. 21 29; H.P.M. Heiligers, Zandvoortse-
laan 353, Bentveld,tel. 023 - 24 19 67; G.F.G. van Elteren, Burg.
Engelbertstraat 14, tel. 31 32; Sportfondsenbad 'De Duinpan'
Vondellaan 57, tel. 21 79.

BEKENDMAKING

Nieuw! Practisch!

Auto-Telephoon.

Vervangt spreekvenster

en spreekbuis.

Zéér gemakkelijk aan te

brengen.

Het aangewezen apparaat

voor de moderne Li-

mousine.

Munt uit door sierlijke

afwerking en neemt wei-

nig plaats in.

Met deze telefoon kan

men in beide richtingen

spreken.

No. A 1496. Vernikkeld.

Prijs per stuk., ƒ

Vanuit die komfortabele zit voor uw autovenster kunt u de
Zandvoortse Koerant bellen voor een abonnement.
Het spreeknummer is: 2135

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat over-
eenkomstig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ingaande maandag 28 juni 1976 gedurende een maand ter
secretarie op het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke Orde-
ning voor een ieder ter inzage ligt het besluit dd. 1 juni 1976,
no. 6 van Gedeputeerde Staten van Noord Holland houdende
goedkeuring van het bestemmingsplan 'Voltastraat e.o.' zulks
met uitzondering van artikel 1, lid 3 der bij het plan behoren-
de voorschriften, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 april 1975,
no. 7b.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich
tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde ter-
mijn bij de Kroon beroep instellen.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan ieder, die bezwaar
heeft tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeer-
de Staten aan artikel 1 lid 3 der bij het plan behorende voor-
schriften.

Zandvoort, 18 juni 1976.

devingeraandepols..

óók
in uw eigen zandvoort..

eanduoorrse
hoeranr

postbus 151

zandvoort

(02507) 21 35
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'n kindertijd zonder 't heerlijke morsen
is iets abnormaals...

schreef L.H. van Sandevoerde in het

in 1917 door de zandvoortse drukker
P. Saaf uitgegeven boekje onder de

titel 'Zandvoort en omgeving' waar-

van onlangs een herdruk is verschenen.

In het boekje worden de geneugten
van de badplaats breed uitgemeten

en vloeit de lyriek rijkelijk over de

82 pagina's. 'Zie onze goede oude
zee 's morgens, héél vroeg, in een zil-

veren waas ' schreef Van Sande-

voerde bijna zestig jaar geleden in

vervoering.

Prachtig.
"

Zo'n lofzang lees je dan ook in één

ruk uit :

'Elke uitbreiding onzer moderne ste-

den, elk opvoeren ervan in de richting

van het vermoeiende grootestads-ver-

keer, brengt als logisch gevolg grootere

welvaart voor de omliggende buiten-

gemeenten.
Het wonen in de overvolle centra,

temidden van dicht opeen gestapel-

de fabrieken en opslagplaatsen, met
het daarbij behoorende rumoer van

machines en voertuigen, doet het

meerendeel der stedelingen verlangen

naar een rustig buitenverblijf, gedu-

rende de uren, dat het lichaam zich

mag herstellen van den zooveel ener-

gie vergenden werkkring.

Metropole's als Londen, Parijs, Berlijn,

raken met elk jaar meer ontvolkt,

wat de winkel- en kantoorwijken be-

treft. Daarentegen verrijzen steeds

meer nieuwe „Forensendorpen" in

de omstreken.
Ook in Nederland wordt de „trek

naar buiten" sterker. Treffende voor-

beelden doen ons zien, hoe geweldig

de voorsteden zich de laatste jaren

hebben ontwikkeld.
Dat Zandvoort, zoo betrekkelijk dicht

bij Amsterdam, en vlak bij Haarlem
gelegen, zich bijzonder leent tot bui-

tenwonen, moge blijken uit de talrijke

villa's, landhuizen en optrekjes, wel-

juli
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overleven zwemmen

In tegenstelling tot andere bedrijven heeft de Zandvoortse Koerant geen
tropenrooster ingevoerd. De koerant is dan ook geen echte onderneming,
zoals wethouder lede Murk Aukema onlangs in een openbare vergadering

schetste, hetgeen hij toeschreef aan de gigantiese inspanning van de redata

tie om toch vooral geen winst te maken en dividend aan de aandeelhou-

ders uit te keren.

Geen tropenrooster dus.

Wij handhaven de werktijden tot het sm^ltpunt is bereikt.

Daarna blijven wij gewoon verschijnen.

Op dinsdag en op vrijdag.

Overleven heet dat.

Doet u mee ?

Bellen voor een abonnement, tel.: 21 35

Voor de eerste keer sinds de oprich-

ting van de zandvoortse Zwem - en
Poloklup 'De Zeeschuimers' nam de
vereniging met een aantal zwemmers
(sters) deel aan de zwemkampioen-
schappen van Noordholland.

De jeugdige Tonja v.d. Heuvel leverde

op twee onderdelen van het zwem-
festijn een uitstekende prestatie. Zij

veroverde een tweede plaats op het

nummer 100 meter rugslag voor meis-

jes onder de 10 jaar in de tijd van
1.33.6. Op de 100 meter schoolslag

eindigde zij eveneens op de tweede
plaats Haar tijd was 1.42.3 Zes
zeeschuimersjunioren legden beslag

op een vijfde plaats.

Imponerende zwemsuksessen behaal-

den 'De Zeeschuimers' tijdens de in

het zwembad 'De Duinpan' aan de

Vondellaan gehouden achtkamp tus-

sen verenigingen uit Enkhuizen, Pur-

merend, Schagen, Langedijk, Sassen-

heim. Lissen, Haarlem en de organi-

serende vereniging uit Zandvoort
In dit gezelschap eindigde 'De Zee-

schuimers' in het totaalklassement

op de tweede plaats

De individuele uitslagen van de zand-

voortse deelnemers(sters) luiden.

100 mtr. vrije slag meisjes onder 10

jaar • 1e Tonja v.d. Heuvel in 1 28.6,

100 mtr. schoolslag jongens onder
10 jr: 1e Roy Warmerdam 1.43.1; 2e

Enk Koning in 1.45 -, 100 mtr rug-

slag meisjes onder 12 jr. . 2e Baquita

Koning in 1.30.4, 100 mtr rugslag

meisjes onder 14 ji. 2e Carry Wes-
sendDrp in 1.24 7, 100 mtr. vlinder-

slag meisjes onder 16 jr. . 1e Ellie

Bol, 2e Carry Wessendorp resp. in

1.24.2 en 1.24.3; 100 mtr. school-

slag onder 10 jr meisjes: 1e Tonja
v.d Heuvel in 1.41 6; 100 mtr
vrije slag jongens onder 1 jr. Roy
Warmerdam 1e in 1.20.2, Roy behaal-

de het limiet voor de Nederl. Kam-
pioenschappen. 100 mtr. schoolst,

jongens onder 12 jaar : 2e Ronald
Koning in 1.34 8; 100 mtr. school-

slag dames 3e Anita Turkenburg in

1.30.1, 100 mtr vrije slag dames 1e El-

lie Bol in 1 14 4, 100 mtr schoolsl.

meisjes onder 10 jr 3e Brenda Trouw
in 1 51.7, 100 mtr. vrije slag jongens
onder 10 jaar: 1e Roy Warmerdam in

1 20.8, 3e Fernando Heeroma in

1.30.4 en 100 mtr. vrije slag meisjes

onder 12 jaar: 2e Baquita Koning in

1 20 8
'De Zeeschuimers' mochten voor de-
ze prestatie zes gouden, acht zilveren
en vier bronzen plakken in ontvangst
nemen.

'De Zeeschuimers' sloeg uitstekend figuur in zwemachtkamp

"klassiek"

De jaarlijks terugkerende zomerkon-
serten beginnen steeds meer te lijken

op al die andere evenementen die Zand-
voort organiseert om deze badplaats
nog enig aanzien te geven. Groot op-

gezette toestanden die veel publiek
moeten trekken.

Gaf het IM P.O. programma verleden
jaar al weinig opzienbarends te zien,

deze keer was het wel heel erg droef

gesteld met de originaliteit. Men
kwam jongstleden donderdag met
een soort klassieke top 10.

HERMAN HALEWIJN

'Figaro's Hochzeit' oeverture van Mo-
zart, het vioolkonsert in e kl. t. van
Mendelssohn Bartholdy en na de pau-

ze een symfonietje van Schubert Alle

drie luchtige zomermuziekjes die gre-

tig aftrek vonden bij het publiek Een
publiek dat met de tropiese toestan-

den van de laatste weken waarschijn-

lijk toch niet naar de hervormde kerk
was gekomen als het program werken
had vermeld van iets zwaarder kaliber

En zonder tropiese toestanden natuur-

lijk ook niet.

Vandaar dit aangepaste programma
waar dirigent Vandernoot niet de
minste moeite mee had, evenals de le-

den van het Noordhollands Philharmo-

nies Orkest, die dit soort muziekjes

echt wel meer hebben gespeeld.

Een groot deel van de musici had

er zelfs wel zin in, zo ook violist Jaap

van Zweden Zijn uitvoering van het

vioolkonsert dwong bewondering af,

een enthousiast applaus viel hem dus
ten deel.

Het enige wat mij nu nog rest is de
vraag of we ieder jaar maar weer met
zo'n traditioneel programma aan kun-
nen komen. Of zijn er misschien mo-
gelijkheden voor iets dat net even an-

ders is dan de kleingeestigheden die

we nu al zo lang van onze programma-
makers gewend zijn.

De jeugdige violist Jaap
van Zweden na afloop

van het konsert gefoto-

grafeerd door Frans

van Loon in de kerktuin.



schaken De 'Stichting Kreativiteitscentrum Zandvoort' belegt
a.s. woensdag een openbare bijeenkomst in het voor-
malige gebouw van de Mariaschool aan de Koning-
inneweg 1.

Tijdens deze vergadering zal de toewijzing plaats

vinden van de door de stichting aangewezen kandida-
ten voor een werklokaal.
De bijeenkomst in dé"school begint om 20.00 uur.

stichting

kreaMeilscenlrum
zandvoort

foto Frans van Loon

Voor deze en komende week staan de volgende door de evenementenkommissie van de vvv georganiseer-

de seizoenattrakties op het programma:

VAKANTIEHULP GEVRAAGD
Net meisje voor tijdelijk licht huis-

houdelijk werk van 9.30 — 12.30 u.

F. 5,— per uur
Zaterdags en zondags vrij

Patrijzenstraat 3, telefoon 3758

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

donderdag 8 juli

zondag 11 juli

woensdag 14 juli

donderdag 15 juli

:

vrijdag 16 juli«
openluchtschaken voor het vvv-kantoor. Aanvang 17.00 uur, deelname gratis.

zeilwedstrijden door zeilvereniging Zandvoort', aanvang 11.00 uur.

SevenU p strandjutteraktie. Aanvang 14.00 uur bij de reddingspost Piet Oud,Z ui-

derstrand. Deelname gratis voor kinderen van 6-13 jaar.

Openluchtvismaaltijd op het Gasthuisplein, aanvang 19.30 uur, kaarten a f 10,- bij

vvv-kantoor.

Oefening met reddingsboot 'Ir. Louwes', aanvang 20.00 uur.

adviesdiensten ±m waterstanden

nieuws
&rt& klein
• Gedurende de gehele maand juli

eksposeert de in Zandvoort woonach-
tige kunstenares Yvon Schoor! haar
polykleurige tekstielkollages in de
ontvangstruimte van de nieuwe open-
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Het is de eerste tentoonstelling van
het werk van Yvon In Zandvoort.
Eerder eksposeerde zij o.a. in Leiden
en in Amsterdam. Leden en ook niet-

leden van de bibliotheek kunnen de
doeken van Yvon Schoorl dagelijks

bezichtigen tijdens de openingsuren
van de bibliotheek.

• Een geval van mishandeling deed
zich voor in een restaurant waarvan

de eigenaar-eksploitant door een 14-ja-

rige jongen in het gezicht werd gesla-

gen. Daarbij liep de restauranthouder
een oogwond op die in een ziekenhuis
moest worden gehecht. Toen de poli-

tie arriveerde was de jongen verdwe-
nen. Naar zijn identiteit wordt een
onderzoek ingesteld.

• Vorige week werd een inwoonster
van Hoofddorp tijdens een bezoek
aan Zandvoort van haar handtas be-

roofd. Op weg naar een strandpavil-

joen kreeg zij een duw in de rug waar-

op twee jongens haar handtas grepen
en er vandoor gingen. In de tas be-

vond zich een bedrag van f 200,-
aan kontanten en een rijbewijs.

• De dienst van publieke werken heeft

eergisteren op het warme asfalt van het

wegdek van de Zandvoortselaan fijn

zand gestrooid om het smelten van de
asfaltlaag tegen te gaan. De gemeente

gaf hiertoe opdracht nadat meerdere
automobilisten hadden geklaagd dat

het asfalt aan de banden van hun auto's

bleef kleven. Het strooien wordt nor-

maal in de winter verricht wanneer het
heeft geijzeld. Een dergelijke situatie

als thans het geval is heeft zich nog
nooit eerder voorgedaan, volgens insiders

• Deze zomer gaat Wagon-Lits een proef
houden met de verkoop van konsumptie-
ifs op de binnenlandse treinen. Voorlopig
wordt de proef in de maand juli genomen
op het trajekt Zandvoort - Maastricht.

De beslissing om ijs als proef in het assor-

timent op te nemen, vloeit voort uit de
permanente steekproeven, die Wagon-
Lits neemt onder het reizigerspubliek

naar de wensen over de samenstelling
van assortiment.

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met"een van
de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

juli H.W. L.W. H.W. L.W
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nieuwe kansen voor herstel

oude dorpskern

Er zijn nieuwe kansen geschapen voor

het herstel van oude wooncentra in

kleine plaatsen.

Staatssekretaris Schaefer van het de-

partement van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, heeft in een en-

kele weken geleden verschenen om-
vangrijk boekwerk zijn ideeën ontvouwd
voor wat hij noemt het 'krottenplan

voor de kleine kernen'. Die kernen
zijn dan gemeenten onder de 20.000
inwoners.

Plaatsen als Zandvoort,dus.

De filosofie achter Schaefers gedach-

te is als volgt: kleine gemeenten be-

schikken lang niet altijd over de know-
how of specialisten, die weten wat ze

met zo'n krot of gat aanmoeten. Kan
er een nieuwe woning op die (kleine)

plek worden gebouwd en zo ja hoe-

veel gaat dat dan ongeveer kosten ?

Een architektenburo zou daar natuur-

lijk wel een antwoord op kunnen ge-

ven en dus blijft vaak alles bij het

oude.

En dat is minder mooi.

Het krottenplan kan hierin verande-

ring brengen. De vele voorbeelden
in het boekwerk stellen ook de leek

in staat om ongeveer te kunnen (in)

zien welke mogelijkheden er zijn.

Men kan zelfs, aan de hand van een
maateenheid (de 'kubicel' die over-

eenkomt met 210 x 320 x 250 cen-

timeter) uitrekenen hoe groot on-

geveer de woning kan worden, die

het krot gaat vervangen.

Het boekwerk van het ministerie van

volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning heeft wel iets weg van een boeien-

de en vooral leerzame roman. In be-

grijpelijk taal wordt verteld wat bij

de bouw van een nieuwe woning
zelf moet worden betaald en welk
deel van de kosten voor rekening

komt van het rijk. Dat is nogal wat.

Wie tenminste 5 jaar eigenaar-bewo-
ner) is van een krot, krijgt voor de af-

braak daarvan een subsidie van 4.000
gulden. Het nieuwe Jiuis valt verder
onder de regeling voor premiekoopwo-
ningen, maar bovendien kan in dit ge-

'

val de premie soms met 50 procent
worden verhoogd. «Heeft de eigenaar

van krot of grond waar de bouwval
stond, weinig geld (en dat is vaak zo)

dan kan hij ook aanspraak maken op
uitkeringen die thuis horen in deCnieu-

we) beschuttesfeer-regeling.

Wanneer de gemeente eigenaar is, kan
de huur van de nieuw te bouwen wo-
ning laag worden gehouden dank zij

krachtige steun van het rijk.

"foto Frans van Loon

Daardoor zal een nieuw huis van pak-

weg 73.000 gulden kunnen worden
verhuurd voor ongeveer 328,50 gul-

den per maand.
Het krottenplan dat een voortreffelijk

inzicht verschaft in het doolhof van
vele subsidies en waarin de prijsvoor-

beelden niet zijn te tellen, is in feite

leesstof voor iedereen. Men kan het
bestellen bij de Staatsuitgeverij aan
de Chr. Plantijnstraat in Den Haag.
Bestelnummer 240-158-00; giro 42.53.
00. Het boek is ook verkrijgbaar via

de boekhandel.

foto Frans van Loon

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

RENAULT

• Hondsdagen, ook voor de politie

van Zandvoort. Er gaat geen dag voor-

bij of er botsen tegenliggers op elkaar,

insluipers worden wel of niet op heter-

daad betrapt, mensen raken bedwelmd
door de hitte of vallen door het duis-

ter misleid uit het venster van hun wo-
ning, het verkeer raakt hopeloos en
onontwarbaar in de knoop en aan het

strand raken kleine peuters zoek. Kort-

om een turbulente tijd voor de politie.

Maar ook de slachtoffers mogen wij

niet vergeten.

Vrijdag sloeg een 16-jarige scholier

met zijn bromfiets op het Mussepad
over de kop. Met een hersenschudding

en een aantal ontvellingen aan armen
en benen werd de onfortuinlijke knaap
per ambulance van de GG en GD naar

een ziekenhuis in Haarlem overgebracht

Zaterdagnacht werd een 41-jarige anti-

kwair uit 's Hertogenbosch in zijn

slaap verrast door een over hem heen-

rijdende auto. De man had als slaap-

plaats de afrit van een naast een wo-
ning aan de Brederodestraat gelegen

garage gekozen. Toen de bewoonster
van het perceel haai wagen naar de
garage reed kon zij de man niet meer
ontwijken. Het slachtoffer werd met
diverse verwondingen en kneuzingen
opgenomen in een haarlems zieken-

huis. Zaterdagmiddag kwam een 29-

jarige strandbezoeker uit Utrecht aan
het strand zo ongelukkig ten val, dat

hij zijn rechterbovenbeen brak. Per

ambulance werd hij afgevoerd naar een
ziekenhuis in Haarlem.

Nadat afgelopen zaterdag en zondag
alle beschikbare parkeerplaatsen in

Zandvoort-zuid door auto's waren
bezet, heeft de politie verscheidene

straten in zuid afgezet. Tot deze maat-

regel werd besloten om de rijbanen en

-stroken vrij te houden voor noodge-

vallen. In totaal achttien geparkeerde

auto's, die een gevaar voor het door-

gaande verkeer opleverden, werden
door de politie met behulp van een

kraanwagen verwijderd. Maandagnacht
werden op de boulevard Barnaart een

geparkeerde auto en ongeveer zeven

meter hekwerk geramd door een per-

sonenauto, die werd bestuurd door

een 24-jarige inwoner van Haarlem.

Bij zijn aanhouding bleek de man on-

der invloed van sterke drank te ver-

keren. Maandag raakte aan het strand

een 21-jarige man uit Roermond onwel.

Hij werd ter observatie opgenomen in

een medies centrum in Haarlem. En
maandag deden zeven bezitters van op
de noord-boulevard geparkeerde auto's

aangifte dat van hun voertuigen de

antennes en ruitenwissers waren ver-

nield.

Dinsdagnacht viel een bejaarde bewo-
ner van een perceel aan de Burgm.
Beeckmanstraat uit het raam. Met
een bekkenfraktuur en verwondingen
aan de rechteronderarm werd het
slachtoffer overgebracht naar een haar-

lems hospitaal. Oorzaak van het onge-

val : een misstap bij het zoeken van
het toilet. Tijdens een insluiping in

een hotel aan de Poststraat werden de
inbrekers, twee jeugdige mannen uit

Assen, vrijwel op heterdaad betrapt

door een kamermeisje. Bij hun arres-

tatie door de politie bleken zij in het

bezit van een geldbedrag, dat zij eer-

der uit de portemonnaie van het meis-

je hadden ontvreemd. Beide mannen
zijn inmiddels overgedragen aan de
haarlemse officier van justitie.

En bij al die narigheid kreeg de politie

van enkele neringdoenden in de zuid-

buurt te horen dat deze 'broodroof'

pleegde, door zaterdag en zondag de
straten in zuid af te sluiten voor het

rijdend (auto) verkeer.

Droefheid en knersing der tanden, aller-

wege.

burgerlijke stand

geboren: Dimitri, zv. J.H. Bluijs en

Anna Maria Visser.

overleden: Anthonius Cornelis Ver-

hoeff, oud 88 jaar, gehuwd geweest

met G.C. Nieman; Neeltje Masten-

broek, oud 82 jaar, gehuwd geweest

met W. Klijn.

ondertrouwd: Cornelis Maria van

der Donk en Aafke Boelens; Antonius
Johannes Josephus Maria van der Lin-

den en Theodora Maria Alida Koomen;

gehuwd: Ernst Willem Kleijn en Re-

nate Carolina Geurs.

geboren buiten de gemeente: Britte

Liisi Jacoba, dv. Bernardus Nikolaas

Hendrik Bolhaar en Maija-Liisa Kallio;

Dennis William, zv. Wilhelmus Johan-

nes Beek en Yvonne Christine Wouden-
berg; Bas, zv. Robert de Graaf en Re-

née Luikel.

overleden buiten de gemeente:

Liefke Elisabeth Skene, oud 81 jaar;

Jan Hendrik Barvoet, oud 89 jaar, ge-

huwd met Klaziena Lanting; Louis

Blits, oud 81 jaar, gehuwd geweest

met Carolina Verstraeten; Gerrit de

BOer, oud 70 jaar, gehuwd met Hen-

drika Johanna Stnjbosch; Jacobus

Gerardus Cornelis Walter, oud 82 jaar,

Adriaan Johannes, Feij, oud 87 jaar, ge-

huwd met Cathrina Henrica Jacquemyns,
Leonie Marie Antoinette Margot Mol-

kenboer, oud 85 jaar.



symsalabim hier
staat
uw
brief

^lÊ^SMë^r:

Nog maar 24 nachtjes slapen en de bibliotheek in Zandvoort is weer open riep het instituut ons in de kran-

ten toe en daarna begon het aftellen. Nog maar 17 nachtjes slapen nog maar 10 nachtjes nog maar
enz, enz. En toen klapte het wonder aan de Prinsesseweg open. Maar we zijn in Zandvoort zeker nog

120 nachtjes pitten verwijderd van dat andere wonder dat ons te wachten staat : HET KASjNO.
Terwijl u in Morpheus armen ligt zijn wakkere en uitgeslpen lieden druk bezig alles op tijd voor elkaar te

krijgen. In de buurgemeente Haarlem worden in rap tempo de kroepiers opgeleid die het balletje in bewe-
ging zetten en het geld voor de bank moeten'bijharken, elders in de lande worden de speeltafels getest op
hun bruikbaarheid en de aangeschafte speelkaarten röntgénologies onderzocht op verborgen ongerechtig-

heden.

Wat de organisatoren bijzonder verdriet is, dat ze straks niet kunnen beschikken over een eigen onderko-
men in de vorm van een mooi groot gokpaleis. Zij hebben een ruimte moeten huren voor de eksploitatie

van het kasino. Dat is natuurlijk behelpen. Maar de organisatoren blijven dromen van een kolossaal en al-

les en iedereen verblindend monument voor het gokspel.

Wie weet? 1001 nachtjes slapen en dan SYMSALABIM

fortenbouwwedstrijd
Nu zal de evenementenkommissie van

de vvv heus wel voor hetere vuren heb-

ben gestaan, maar het was woensdag-

ochtend kwart voor twaalf toch wel

even nadenken geblazen.

De genummerde borden, die tijdens een
fortenbouwwedstrijd op de burchten
prijken, behoren door de vloed beurte-

lings om te vallen, maar op het mo-
ment dat het water ging afnemen
stonden ze allemaal nog pal. Na rijp

beraad besloot de kommissie toen om

mevr. Kraan - Meeth

met een meetlat na te gaan hoe diep

de betreffende stokken nog in het

zand stonden.

Dit leverde de volgende uitslag op:

groep Gansner eerste prijs

groep Van der Maesen tweede prijs

groep Faneijt derde prijs

groep Ojevaar/Trefpunt eervolle ver-

melding.

De prijswinnaars mochten uit handen
van de heer Van Breukelen, lid van de
evenementenkommissie, een vvv-ge-

schenkenbon in ontvangst nemen, ter-

wijl aan de eervolle vermelding een
set longdrinkglazen was verbonden.
De heer Van Breukelen richtte daarna
woorden van dank tot de heer Paap,

die wederom zijn paviljoen voor dit

strandgebeuren beschikbaar had ge-

steld, en tot de overige medewerkers.
Intussen lieten de deelnemers zich

het aangeboden ijsje goed smaken.
In verband met de hitte had de vvv een
tropenrooster ingevoerd en de forten-

bouw op 10 uur gesteld. Waarschijn-

lijk vonden de strandbezoekers het te

vroeg, want de belangstelling was niet

overweldigend. Maar de wedstrijd

was bijzonder geanimeerd en steeds

ging er bij de jeugd een gejuich op
wanneer een golf (we kunnen beter

spreken van een golfJE) weer een
stuk van een konkurerend fort had
afgeknabbeld. Ook de volwassenen
kregen aardigheid in het geval, men
waagde zich zelfs aan voorspellingen

over de uitslag en er werd druk ge-

fotografeerd. Ook onze eigen Frans
van Loon haastte zich in zijn lunch-

pauze naar het strand om het evene-

ment vast te leggen.

i^e^SESSSSe*

Maandagochtend j.l. werden wij bewo-
ners van de Burg. Engelbertstraat aan-

genaam verrast met een bloemrijke ver-

siering van onze straat.

In de voormiddag werd n.1. door de
gemeentelijke plantsoenendienst tien

splinternieuwe sierbloembakken op de

midden vluchtheuvel geplaatst en deze
waren rijkelijk gevuld met schitterende

bontgekleurde petunia's.

Onze Burg. Engelbertstraat heeft door
deze verfraaing een geheel nieuw aan-

zien gekregen en wij zijn verrast en
trots met deze bloemrijke aanwinst, die

niet alleen ons als bewoners maar ook
op vele passanten een vriendelijke in-

druk zullen achterlaten.

Een bijzonder woord van waardering
en erkentelijkheid is hier op zijn plaats

aan het adres onzer actieve plantsoe-

nendienst.

In overleg met onze plantsoenendienst
zou ik onze Bewoners wonende in de
nabijheid der bloembakken het navol-

gende vriendelijk willen verzoeken.

Help mede deze bloembakken in deze
goede staat te behouden. Dit kunt U
verwezenlijken door ze regelmatig van
water te voorzien en toe te zien, dat
de bloemen niet door vandalen wor-
den vernield enz.-Beschouw deze sier-

bakken en planten als U petekind en
Vertroetel ze naar Uw beste weten en
kunnen.

Door Uw spontane adoptie moet het

mogelijk zijn, dat dit experiment van
verfraaing onzer straat ook voor de

komende jaren een verantwoorde zaak
zal blijken te zijn.

De bloemen zullen er U dankbaar voor
zijn en U helpt mede ons mooie dorp
een nog vrolijker aanzicht te verschaf-

fen.

De familie's Van Honschoten en van
Elteren zullen één bloembak voor hun
rekening nemen, doet U ook mede ?

Geschreven namens vele bewoners uit

onze straat.

G.F.G. van Elteren.

HERVORMDE KERK
zondag 11 juli a.s.:

9.15 uur: Diakon Dietrich W. Well-
nitz, Husum.
10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 juli a.s.:

10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst
in de geref. kerk - Ds. C. Mataheru.
19.00 uur: De heer J. Dekker.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 11 juli a.s.:

GEEN DIENST

R.K. ST. AGATHA KERK
zaterdagavond 19.30 uur,,

zondagmorgen 8.45 uur
zondagmorgen (hoogm.) 10. 15 uur
m.m.v. dames/herenkoor)

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenschapshuis — Ingang Willem-
straat. Zondagmorgen 9.30-11.30 u.
Openbare bijeenkomst

NED. CHR. GEM. BOND
.Maandag 15.00 uur 'samenkomst in

Huize Pniël, Zuiderstraat

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen ove^ de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 10 en zondag 11 juli a.s.:

Zuster E. Poldervaart - Spaans, Kruis-

laan 54, Hoofddorp, tel. 02503 - 16000.

APOTHEKERSDIENST
zaterdag 10 en zondag 1 1 juli a.s.

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71.

tot vrijdagavond 16 juli avonddienst.

(Tw
.Hf
Maakt bestekken

voor alle-dag

en bestekken

voor

bizondere dagen..."

voor klasse-bewuste disgenoten:

schaap
haltestraat 10 / zandvoort

als ü in uw vakantie op
zoek gaat naar een unieke
kollektie rustieke, massief

eiken meubelen, zien wij

u vanzelf.



maandag start rekreade
A.s. maandag 12 juli start Rekerade,
het ontspanhingsprojekt van de lokale

raad van kerken t.b.v. de kinderen van
inwoners, bad- en campinggasten gedu-

rende het hoogseizoen, haar aktivitei-

ten-

In tegenstelling tot voorgaanden jaren
'

konsentreert Rekreade zich op twee

plaatsen in de gemeente: en wel in de

centraal en daardoor bijzonder gunstig

gelegen Suringarschool aan de Corn.

Siegersstraat tegenover het postkan-

toor en in 't voormalige wijkgebouw
van de hervormde kerk aan de Linnaeus-

straat. In laatstgenoemd onderdak kun-

nen de kinderen terecht die met hun
ouders of andere familieleden in de
campings 'De Zeereep en 'De Bran-

ding' verblijven. De jeugd op beide

campings werd voorheen beziggehou-

den in een grote tent, maar de akkom-
modatie leverde op het gebied van
meubilair en techniese voorzieningen

nogal wat moeilijkheden op. Vandaar
dat men het projekt dit jaar in het

wijkgebouw heeft ondergebracht.

Aan de uitvoering van het Rekreade-
programma, dat van 12 juli tot 7

augustus duurt, werken in totaal ach-

tenveertig jeugdige studenten, afkom-
stig van sociale en pedagogieseakade-
mies en andere studieinrichtingen,

mee. ledere week komt een nieuw
team van een dozijn jongens en meis-

jes naar Zandvoort om in de Suringar-

school en het wijkgebouw in noord
met de kinderen kreatief bezig te zijn.

Rekreade draait, behalve op de zater-

dagen, dagelijks van 10-12 uur en

van 15-17 uur. Ook in de avonduren
staan er evenementen op het program-
ma, die' via de plaatselijke bladen en
affiesjes in het dorp bekend zullen

worden gemaakt. De toegangsprijs be-

draagt f 0,50 per kind.

Wanneer de medewerkers(sters) volgen-

de week met de uitvoering van het

programma beginnen^hebben zij al

een periode van voorbereiding en oriën-

tatie achter de rug. Tijdens een onlangs

in Zandvoort gehouden werkbezoek
van enkele dagen,hebben de teamle-

den, samen met de vaste kommissie
van Rekreade, de programmaschema's
doorgepraat en in grote lijnen vastge-

steld.

Maar voor het welslagen van de diver-

se aktiviteiten kunnen de Rekreade-

mensen wel het een en ander gebrui-

ken en zij doen daarvoor een beroep
op de ingezetenen van Zandvoort.
Wat zij nodig hebben zijn oude lakens,

verkleedspullen, resten stof, oude ny-

lons (gewassen), afgedankte borstels,

oud strijkijzer, oude naaimachine,
grote en kleine blikken, oude auto-

banden, plastik flessen met dop en

afgedankte kasten. Waar men ook om
verlegen zit zijn fietsen. Die worden
na afloop van het projekt weer in goe-
de staat terugbezorgd.

Eén en ander kan vanaf a,s, maandag
12 juli tijdens de openingstijden van
Rekreade worden afgegeven bij de
Suringarschool aan de Corn. Siegers-

straat en het wijkgebouw aan de Lin-

naeusstraat.

foto Frans van Loon

I

'O! Zandvoort! bij U wordt 's zomers de stedelijke stokvisch weer tot dartel spartelende kabeljauw',

jubelde de maker van het onderschrift bij deze in de zomer van 1933 gemaakte luchtfoto van het strandgedeelte, gelegen tussen Strandweg
en hotel Groot Badhuis en het midden van de zuidboulevard. De toen nog schaarse strandpaviljoens —eenvoudige tenten die men snel kon
afbreken en verplaatsen— stonden midden op het strand en de badkoetsjes waren nog onmisbare attributen bij het nemen van een bad in zee.



Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
^^

Luister mee bij bloemenhuis _ _ _
9 .JM mm^^tÊU ^-^ •• *

J.WuiJi

_. tol: 2060
met het weekeind-bloemetje dat haltastraat A

fluisterend van schoonheid vertelt. 85^^r

Luister mee dij Dloemenhuis

Rê<Ë£

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met
ingang van 12 juli 1976 gedurende 14 dagen ter gemeentese-
cretarie (bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) voor
een ieder ter inzage ligt het bouwplan voor de bouw van een
woning op het perceel Pakveldstraat 13.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kari een
ieder schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaren te-

gen het bouwplan indienen.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -33 19 75

\WWU | •
InkiDn

""verf die u bij de vakman haalt

i ncosiiAi l>-JjHniSCHILDERSHAL
VERF - GLAS - BEHANG

Hofdijkstraat 24 - tel. 22 06

n^HE^nKs9Wv^ ^HHiW^npHb'i«- >s^93
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,
geen dames , heren . .

.

Nee. Het is niet gepaard gegaan met
een spektakulaire openingsceremonie,
met autoriteiten in ambtskledij of hals-

ketting, heren in rok en dames in lang,

dranken, kruidige hapjes en een dave-

rend vuurwerk toe.

Er was zelfs geen openingsrede met ha-

peringen en het leggen van verkeerde

klemtonen bij de ingebruikneming

woensdagavond 7 juli j.l. van de loka-

len van de oude Mariaschool aan de
Koninginneweg, door een aantal zand-
voortse kunstenaars. Alleen de bestuurs-

leden van de Stichting Kreativiteits-

centrum Zandvoort kregen een kopje
thee aangeboden,gebrouwen uit een
theezakje. Maar dat was ook de enige

lavenis die werd verstrekt. Versnape-
ringen ontbraken geheel. Ook geen

krakelingen.

Toch wel een geschiedkundig moment,
waaraan enige ruchtbaarheid dient te

worden gegeven. Geboekstaafd voor
het nageslacht, zogezegd.

Want het is voor de eerste keer sinds

het ontstaan van menselijk leven in

Zandvoort, ettelijke eeuwen geleden,

dat in de kustplaats geboren en geto-

gen of van elders neergestreken ver-

vers, tekenaars, etsers en beeldhouwers
in de gelegenheid worden gesteld atelier-

ruimte te huren. Een streep aan de balk
dus in het tot dusver nogal eenzijdig

op de kommerce ingestelde Zandvoort.
Naast het garnalen pellen en stoken,

Patates frites bakken en ijsjes mengen
heeft nu ook het kunstambacht een
eigen onderkomen gekregen. Een juich-

kreet mag worden geslaakt.

Het atelier- en vormingsprojekt aan de
Koninginneweg —want er zullen ook
lessen in groepsverband worden gege-

ven— is een initiatief van de eerder ge-

noemde Stichting Kreativiteitscentrum

Zandvoort. Vorig jaar, na de ontrui-

ming yan de school, werden de eerste

stappen ondernomen door Lou Koper,
Leo Heino Eduard de Zwager, Jan Ter-

mes, Wim Nederlof en Nol Burger. In

een later stadium trad ook Jan Wijnbeek
tot dit gezelschap toe.

Het "gemeentebestuur reageerde posi-

tief op het idee van de voormalige

school een kreatief centrum te maken en
in de raadsvergadering van vorige maand
besloot de raad het gebouw aan de stich-

ting ter beschikking te stellen. Tot aan
31 december van dit jaar om niet, daar-

na moet de stichting jaarlijks een huur
van f 1 0.000,-- aan de gemeente gaan
betalen.

Dit bedrag moet komen uit de huurop-
brengst van de ateliers, mobiele lokalen

voor het vormingswerk en uit eventue-

le schenkingen en giften. Ook zullen in

de komende maanden door het stich-

tingsbestuur de mogelijkheden voor het

verkrijgen van subsidies worden onder-
zocht.

De liberale volksvertegenwoordiger

Gielen vermoedde dit reeds en sprak

zijn veto uit over deze lage list. 'Geen
sprake van', riep hij met zijn prachtig
geartikuleerd stemgeluid, 'zij hebben
zich notabene nog niet eens waar ge-

maakt'.

Dat is zo. Het moet er allemaal nog
uitkomen. Niet in klinkende munt,
de graadmeter bij uitstek voor wel-
slagen in de ogen van genoemde afge-

vaardigde, maar in het gebeuren in

klei, verf of ertsnaald. Nou, en dat
kan wel even duren. Vandaar de sobe-
re start, het bescheiden begin woens-
dagavond j.l. Geen hoempa, geen fan-

fare, geen boerenkapel en gort met
stroop.

Maar-wel een begin na acht eeuwen.

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187-5553-3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 11 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00-20.00u,
\dres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. Jb.g.g. 023 - 320899 /320464)

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie

4841
2262

2525

2525
2307

(023)

7938'

2323
2424

2754

Gemeentesekretarie
Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein.

Opgeven voor de zomerverhuur
van vrije woningen, flats en
slaapkamer met ontbijt

Horlogerie C.Waaning, Sopbia-

weg 4.

24 22 12 Garage Fl interman,

Zandvoortselaan 365 - Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI - dea-

ler - service.

Eerste. zandvoortse stormschade-

service.

Autobedrijven Rinko, Oranje-

straat 2 - 12. Off. RENAULT
- dealer - service en verkoop;
Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

niefwl
kort&lkleirl

• Eind vorige week moest de politie

tussenbeide komen tijdens een vecht-

partij in de Burg. van Alphenstraat tus-

sen een aantal zandvoortse knapen en
enkele jongens en meisjes afkomstig
uit de hoofdstad.

Voor dat de politie de vechtenden kon
scheiden werden er van weerskanten
rake klappen uitgedeeld. Twee knapen
werden licht gewond ,terwijl een derde
zich in het marinehospitaal te Overveen
onder mediese behandeling moest stel-

len. Over de oorzaken van het handge-
meen lopen de meningen nogal uiteen.

Beide partijen heoben aangifte gedaan
van een poging tot ernstige mishande-
ling.

• Afgelopen week vonden twee ver-

keersongevallen plaats. Op de boule-

vard Barnaart kwam ter hoogte van

de camping 'De Branding' een perso-

nenauto in botsing met een brom-
fiets. De bestuurder van de brommer
kwam ten val en werd met een bekken-
fraktuur per ambulance van de GG en
GD overgebracht naar een ziekenhuis

in Haarlem. Door nog onbekende oor-

zaak reed een 1 6-jarige bromfietser

in de Dr. G.A. Gerkestraat met zijn

voertuig tegen een paaltje. Hij kwam
ten val en brak zijn rechteronderbeen.
Het slachtoffer werd opgenomen in

een haarlems ziekenhuis.

• Ter bestrijding van de uitgaven t.b.

v. het beveiligingswerk van de Zand-
voortse Reddingsbrigade ontving de
voorzitter van de ZRB, de heer J.G.

Bisenberger, onlangs uit handen van
de voorzitter van sociëteit Duyster-
ghast, de heer W. Nederlof, een be-

drag van vijfhonderd gulden. Het be-

stuur van de brigade is de sociëteit

uiteraard bijzonder erkentelijk voor
deze welkome gift.

• Voor de verspreiding in Zandvoort
van folders, uitgegeven door de 'Stroom-
groep stop kernenergie' te Amsterdam
in nauwe samenwerking met de lande-

lijke ani-kalkargroep, vraagt Ton de
Vries medewerkers(sters). Aanmelden
bij Hogeweg 60, tel. 59 27.

juli
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familieberichten familieberichten

andschap

wanneer bezoekers in de kurkdroge begroeiing een brandende lucifer.sigaar

of sigaret laten vallen. Maar een ramp kan ook al ontstaan door wegspringen-
de asvonken. Misschien is dit een overbodige teksten weet u het allemaal al.

Dan maar doorgeven aan de kamerbewoner en de badgasten. Kan nooit
kwaad.

NIEUW UNICUM VOERT AKTIE
VOOR BESCHERMDE OVERSTEEKPLAATS

Tijdens een dertig minuten durende blokkade van de Zandvoortselaan hebben de bewo-
ners van het revalidatiecentrum voor zwaar lichamelijk gehandicapten 'Nieuw Unicum'
hun eisen voor het maken van een beschermde oversteekplaats,zondagmiddag kracht
bijgezet. Zij werden in hun protestaktie gesteund door vijftig buurtbewoners.

De aktievoerders hadden voor het bezetten van de rijbaan in beide richtingen het goede
moment gekozen. In een oogwenk liep het uitgaande en binnenkomende verkeer vol-

ledig vast en ontstonden lange files. Hoewel de automobilisten het wachten hinderlijk

vonden, toonden zij in het algemeen begrip voor de wens van de demonstranten voor
een veilige oversteekplaats.

Inmiddels hebben tweehonderd bewoners van de Zandvoortselaan een adres gestuurd
aan de gemeente Zandvoort, waarin zij het kollege van b en w met klem verzoeken een
nader deskundig onderzoek te laten instellen naar de noodzakelijkheid van een beveilig-

de oversteekplaats bij het revalidatiecentrum. De adressanten willen dit onderzoek laten

uitvoeren door Veilig Verkeer Nederland.
Zij verwachten van dit instituut een objektief en zakelijk advies waarbij zij zich zullen
neerleggen. Wanneer het gemeentebestuur niet reageert op het verzoek van de bewoners
zullen zij de aktie op de Zandvoortselaan voortzetten.
Overigens bestaat over de noodzaak van de aanleg van een beschermde oversteekplaats
tussen de bewoners van Nieuw Unicum en het zandvoortse gemeentebestuur geen
principieel verschil van mening. De schoen wringt op het punt van de kosten van het
projekt. Deze worden geschat op acht ton. Dat geld hebben we niet, zegt Nieuw
Unicum en vindt dat de gemeente de oversteek moet betalen. Het gemeentebestuur
daarentegen is van oordeel dat de aanleg voor rekening van het revalidatiecentrum
moet komen. Ook wij zitten krap bij kas, stelt de gemeente. Een spelletje touwtrekken
met de veiligheid van de bewoners van Nieuw Unicum als inzet. Een zaak die spoedig
dient te worden opgelost.

' In de hoge ouderdom van 90 jaar ging heden van ons heen onze zorgza-

me vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

EVERT KOPER
Uit aller naam:

E. van der Moolen - Koper

Zandvoort, 9 juli 1976.

Correspondentieadres:

Pasteurstraat 13 te Zandvoort.

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer aan de Poststraat te

Zandvoort van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag 14 juli om 10.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, mijn lieve werkzame man,
onze broer, zwager en oom

KORSTIAAN van der MIJE
echtgenoot van Helena Catharina Kessler

op de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam:

H.C. van der Mije - Kessler

Zandvoort, 11 juli 1976.

'Huis in het Kostverloren'

Kostverlorenparkweg 1

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het huis. Bezoek
van 15.00 uur tot 16.00 uur.

De crematie zal plaatsvinden op woensdag 14 juli a.s. om 16.00 uur in

het Crematorium "Velsen" te Driehuis - Westerveld.

Vertrek van "Huis in het Kostverloren" ongeveer 15.15 uur.

v'Vöör.
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Afgelopen donderdag

WEGGELOPEN
grijs-bruine cyperse poes,

roepnaam 'BUB', omg. Wil-

lemstr. / Kanaalw. Tegen
leuke attentie terug te be-

zorgen. Tel. 6053, bellen
na 20.00 uur.

TE KOOP
PEUGOT 304,

bouwjr. '73, 69.000 km.,
wit, open dak, tel. 7028.
Tussen 18.00 - 21.00 uur.

Hotel T. FABERjr.
Poststraat 9

vraagt

nette vrouwelijke

bedien - en afwashulp van
6-8 uur 's avonds. Tel.

35 88.

TE huur gevraagd

VAKANTIEHUISJE
(voor 5 personen)

periode van 17 t/m 31 juli.

Aanb.: Tel. 01820-10757.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

99 FORTUNA VI

ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

B.V. Dagblad "DE TELEGRAAF"

vraagt

NETTE BEZORGERS(STERS)
voor vaste dienst of vakantie.

Telefoon 7028 dagelijks tussen 18.00 - 21.00 uur.

TE HUUR aangeboden in centrum van Zandvoort

BEDRIJFS-

of

OPSLAGRUIMTE

met sanitaire voorzieningen en krachtstroom,

plm. 95 xsP-

Telefoon 02507 - 59 55, bellen na 18.00 uur.

ra«5

IK

devingeraandepols..

óók
in uw eigen zandvoort..

eanduoorrse
hoeranr

postbus 1 51

zandvoort

(02507) 21 35
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'n dagje zandvoort is duur
leder jaar wordt Zandvoort in het hoog-

seizoen bezocht door een niet-autoch-

tone waarnemer die korte metten maakt
met de stelling dat ons woon- en rekre-

atieoord 'de parel is van de vaderland-

se Noordzeegemeenten', welke de
schitteringen van Scheveningen vele

nalen overtreft en de rest eenvoudig
in het niet laat zinken. Moordwijk en

Katwijk bijvoorbeeld.

Zo streek in de zomer van 1974 de HP-
medewerker John Jansen van Galen hier

enige tiid neer en bezweek, naar hij

schreef, bijna aan de verpletterende

knusheid en de allesoverheersende ge-

zapigheid van het zandvoortse strand-

leven, de oppervlakkige konversatie tus-

sen de bezoekers van de badpaviljoens

en het melige dorpsleven, verstoken van

enige kuituur. Niets gaf hem hier een
kick. De Kerkstraat niet, de Haltestraat

niet, de eettentjes niet, de bowling niet

en zelfs de sleep-in niet. Daar treft de
reporter alleen de waarschuwing 'Big

Brother is Watching you' aan, maar ver-

der is het allemaal 'mens-erger-je-niet'

dat de klok slaat. Tenslotte vervalt John
Jansen van Galen tot niet meer dan een

plantaardig bestaan waarin alleen eten,

drinken en een kwartje voor het urinoir

nog telt. En ook dat nauwelijks. Het
sanitair speelt trouwens een opmerke-
lijke rol in de karate-slagen die op Zand-
voort neerdalen.

Vorig jaar augustus riep pennevoerder
P.Hartingius het publiek vanaf de pagi-

na's van het geïllustreerde tijdschrift

'Panorama' toe, 'dat zelfs de spoelbak-
ken van de toiletten van het Bouwes
imperium aan de boulevard niet deugen'.
De 'Panorama'-skribent moest wel '32

maal op de knop van de waterbak druk-
ken voor het reinigende water in de
klosetpot neerdaalde .

En verder konstateerde P.Hartingius:
'dat het strand bezaaid lag met de vad-
sige lijven van tienduizenden rare snui-

ters die je meestal in alle ernst vertellen

dat ze hier zijn om de drukte van de
stad te ontvluchten'. En de medewerk-
er van het tijdschrift knapte helemaal
op Zandvoort af, toen hij bij een strand-

paviljoen topless bij duitse dames orrt-

waardde. 'De duitse borst,' beschreef hij,

'hangt in veel gevallen op half zeven en
als je deze langdurig observeert, word
je niet alleen overvallen door een gevoel
van algehele slapte, maar denk je boven-
dien bij het toch al eigenaardige woord
moedermelk plotseling aan de tapkast'.

Dat was de klap die P.Hartingius het
trotse en hoogmoedige Zandvoort in

'75 toebracht.

Dit jaar heeft de haarlemse journalist

Ton Kors krities in Zandvoort rondge-
keken. En hij raakte de badplaats daar-

bij op de meest gevoelige plek: de prij-

zen. De bedragen welke de bezoekers
voor de meest simpele genoegens, drank
en spijzen, moeten neertellen.

Kors heeft, na een verblijf van een dag
met echtgenote en twee kinderen, een
lijstje van de uitgaven gemaakt. Hij en
zijn gezin reden met de auto van Haar-
lem naar Zandvoort en namen niets eet-

baars mee. 'Uiteraard', schreef Ton Kors
in de bijlage van het Haarlems Dagblad
van zaterdag 10 juli, 'bij dit dagje strand-

pret geen gesleep met spullen want ook
mama verdiende wel eens een dagje rust.

Vooraf was ook besloten geen eten voor
de avond in te kopen, omdat een etentje

in Zandvoort het plezierig, warm dagje
strand zou afsluiten. Wat, afgezien van
zwembroeken, zonnebrillen, t-shirts en
badlakens, niet thuis gelaten werd was
de portemonnee'.
En die bleek na thuiskomst met vrouw
en kroost in totaal f. 118,50 lichter.

Kors had voor zichzelf en zijn familie-

leden het volgende in Zandvoort uitge-

geven:

Auto,reiskosten f 6,00
Parkeren en fooi f 2,00
Huur stoelen f 5,00
Koffie, bier, frisdrank

en ijs op het strand f 19,00
Zonnecrème f 8,50
Rondvaart f 10,00

Broodjes
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een lichtdag

i 'n dor bestaan
"

mevr. Kraan - Meeth.

Iet is niet onwaarschijnlijk dat onze belangstelling voor de historie van Zandvoort enige jaren geleden een ekstra impuls
creeg toen de redaktie ons verzocht de rubriek "Groeten uit Zandvoort" te willen verzorgen.

Een verzoek waar we maar al te graag aan voldeden, want het betekende een ons nog meer verdiepen in het verleden van
jns dorp, praten met oudere inwoners en snuffelen in oude tijdschriften.

En wat dat laatste betreft waren we toch wel bijzonder gelukkig toen we enige tijd geleden het bijvoegsel 'Van Week tot

Veek' van 'Eigen Haard' van 7 december 1912 in handen kregen en onze blik op een foto van villa 'Hortense' viel, het nog
iuidelijk herkenbare riante huis aan de Kostverlorenstraat 92, dat in die tijd behoorde aan de familie Thors.
Aardige bijzonderheid is dat de villa na jaren van anonimiteit thans weer de naam 'Hortense' draagt.

iet artikel bij de foto beschrijft het verblijf van een groepje Amsterdamse kinderen gedurende één dag in Zandvoort.
iVat is nu eigenlijk één dag? Ze kwamen 's avonds om acht uur en vertrokken de avond daarop weer met de trein van 8
lur naar Amsterdam. En toch hebben de op deze foto's afgebeelde kinderen en de talrijke die voor en ook na hen in villa

Hortense' verbleven, die éne Zondag in Zandvoort misschien wel de vakantie van hun leven gehad.

Dm de sfeer uit die tijd te laten proeven leek het ons het beste om het betreffende artikel onverkort en in de spelling van
lie tijd te laten volgen:

In de hoge ouderdom van 90 jaar ging heden van ons heen onze
zorgzame vader, behuwd- groot- en overgrootvader

EVERT KOPER

Uit aller naam:
E. van der Moolen-Koper

Zandvoort, 9 juli 1976
correspondentie-adres

Pasteurstraat 13
Zandvoort

De teraardebestelling heeft woensdag 14 juli op de algemene
begraafplaats te Zandvoort plaats gehad.

- 3 -

Logeeren op Villa .Hortense*

D'
bekende en zeer te

waardeeren vacantie-

koloniea, waar onze volkskin-

deren des zomers een tijdelijk

tehuis vinden,waar vele bleeke

gezichtjes wat kleur komen
halen, bestaan al verscheidene

jaren ; het logeeren voor één
nacht te Zandvoort op Villa

„Hortense", behoorende aan
de familie Thors, heeft echter

een geheel ander karakter;

men beoogt daarmee een ander
doel, en het is dan ook als

iets nieuws in ons land te

beschouwen, — iets nieuws
dat het navolgen wél waard
zou zijn.

In de kolonies waar alles

gedaan wordt om de kinderen
wat gezonder naar huis te

doen terugkeeren dan zij

kwamen, doch waar zij, door
hun groot aantal, noodge-
dwongen „nummers" zijn,

waar het individu niet op
den voorgrond treedt, en zij

volgens strenge regelen woe-
den behandeld, is van dit

alles gedurende het etmaal,

door jongens- of meisjesclubjes

van „Ons Huis" op Villa

„Hortense" doorgebracht,

geen sprake.

Hier is het doel den kin-

deren, vooral den ouderen,

die niet meer op school gaande, reeds den geheelen dag
op de werkplaats vertoeven, een dag te geven van blijvenden

indruk, een lichtdag in hun vaak dor bestaan.

Zooals de commissie van het „Zondagshuis" in haar eerste

Villa „Hortense".

villa, waar zij gast zijn.

Als het kleine troepje

's avonds om acht uur van
den donkeren straatweg ko-

mend, plotseling staat in de

lamp-lichte kamers, waar een

helder gedekte tafel met een-

voudige bloemen versierd, hen
opwacht, kijken zij eerst wel
wat verlegen, en slechts na
herhaald aandringen der leid-

sters durven zij een plaatsje

aan de tafel innemen. Maar
eenmaal gezeten, met de

warme pap vóór zich, genieten

zij volop, wat later, als de
tongen loskomen, genoeg
blijkt.

„'t Is hier eigenlijk veels

te mooi voor ons," had er

een gezegd, met een blijen

lach, dat hij dat „te mooie"
toch beleefde.

In vier ruime slaapkamers

worden de gasten ingekwar-
tierd en het naar bed gaan

is ook al een groot plezier.

Natuurlijk werd er dagen,

misschien wel weken Van te

voren een keus gedaan wat
betreft de kamergenooten,
zoodat het den leiders in dit

opzicht gemakkelijk wordt
gemaakt.

En als dan vóór het insla-

pen de indrukken der laatste

eigenlijke dag nog beginnen,

de Zondag, die besteed zal worden aan wandelen langs zee

en door duinen, aan openlucht-spelen bij goed weer, aan ge-

zelschapsspelletjes in huis bij slecht weer, aan stevige maal-

tijden onder gezellig praten en aan nog zooveel andere prettige

dingen. Er kan heel wat gedaan worden gedurende een goed
vngedeelden dag.

's Zondagavonds x met den trein van S uur vertrekt het

troepje weer in een heel wat luidruchtiger stemming dan bij

de aankomst den vorigen avond, toen de kinderen het onbekende
nog te gemoet gingen. In den trein is het een gepraat en

gelach zonder ophouden, alles wordt nog eens besproken en

als er in Amsterdam afscheid genomen moet worden, klinken

de bedankjes ook oprecht dankbaar.

uren worden herdacht, moet de

Aan den maaltijd.

verslag zegt: „kan en móet er van zoo'n ongedwongensamen-
zijn als één gezin in een vrije natuuromgeving voor de kinderen
veel goeds uitgaan."

Eo, het is niet alleen de natuur, die indruk op hen maakt,
meer nog treft hen de ongewoon gezellige, en toeh niet te

ongewoon weelderige omgeving van de kamers der kleine

geen

koerant
ontvangen?

Zelfst. huish. hulp gevraagd
Fam. Sterrenburg
Kostverlorenstraat 77
Telefoon 3704

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A- Ritman

Telefoon. 4365

WELFARE WERK ZANDVOORT

Bent u slecht ter been of om andere redenen
vaak thuis?

Wilt u een gezellige bezigheid leren?

Iets dat u de nodige afleiding bezorgt en
waarmee u (creatief bezig bent?

Neemt u dan eens telefonies kontakt op met:

mevr. Roosendaal tel. 4464 (Rode Kruis)
mevr.Egas 'tel. 3442 (Zonnebloem)

rekreade
Het ontspanningsprogramma voor kinderen van inwoners,

badgasten en kampeerders vanaf heden t.e.m. vrijdag 23
juli luidt als volgt:

Het 'Scharrelei' (Suringarschool) aan de Corn. Slegers-

straat, leeftijd 4— 12 jaar en entree f. 0,50.

Woensdag
10— 12 uur De boer op de versiertoer, (knutselen).

3—5 uur Kladderen op andermans erf. (straattekenen).

7— 9 uur Voor de ouders: 'Koffie met een kreativitei-

tje bij de boer in het Scharreleitje'.

Donderdag
10—12 uur De boer in zijn vrije tijd. (spelletjes spelen).

3—5 uur De boer op knutseltoer

7— 9 uur Vossenjacht, (vanaf 8 jaar)

Vrijdag
10- 2 uur Boerenkermis.

(brood meenemen want we eten in de duinen).

In de huiskamer.

Wijkgebouw Linnaeusstraat Zandvoort-nw. noord,

leeftijd 4—12 jaar en entree f. 0,50.

Met Rekreade de ruimte in.

In Zandvoort noord vertrekt op iedere rekreade-dag 2 of

3 maal een ruimteschip vanaf onze lanceerbasis.

De tijden waarop we vertrekken zijn 's morgens om 10 uur

(om 12 uur terug op aarde) en 's middags om 3 uur

(landing om 5 uur).

Woensdag
Met de ruimteinstrumenten , die we zelf gaan maken, bege

leiden we het songfestival, waarnaar je ouders ook mogen
luisteren. Neem je ze mee ?

Donderdag
Brengen we natuur in de ruimte en 's middags maken we
poppenkastpoppen om dan zelf de poppenkast te spelen,

's Avonds gaan we de ruimte in en maken we jacht op
vossen. Als je ouder dan 8 jaar bent mag je mee.

Vrijdag

Vertrekt het ruimteschip om 10 uur en we zijn pas om
2 uur weer terug, neem dus je boterhammen mee.
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ds. p,van

nieuwe predikant

geref. kerk zandvoort
Burgemeester Nawijn feliciteerde gelijk-

tijdig de gereformeerde gemeente en

Ds. van Hall met diens komst naar

Zandvoort. Terwijl iedereen zich op
dit moment waarschijnlijk afvraagt

hoe het zal gaan weet de burgemeester
nu al dat het goed gaat. Immers, de
aanwezigheid van zowel Ds. de Bruijne

als van Ds. de Waard betekent meer
dan alleen maar gevolg geven aan een
uitnodiging.

Na zich met een persoonlijk woord
tot alle sprekers te hebben gericht

dankte Ds. van Hall voor de vele goe-

de wensen, voor de bloemen en de ve-

le vriendendiensten die hij bij zijn

komst naar Zandvoort had ontmoet.
In overleg met zijn vrouw had de pre-

dikant besloten slechts één naam te

noemen, die van koster Kamperman.
Hierna werd van de gelegenheid om
bij een kop koffie kennis te maken
met Ds. en mevrouw Van Hall een

dankbaar gebruik gemaakt.

In een stampvolle gereformeerde kerk
werd zondagavond de nieuwe predi-

kant Ds. P. van Hall, bevestigd. Onder
de aanwezigen bevonden zich tal van
kerkelijke autoriteiten, waaronder ook
de voorgangers (in dubbele betekenis)

Ds. de Bruijne en Ds. de Waard, beiden
vergezeld van hun echtgenoten.

Ds. J.A. van Arkel, konsulent tijdens

de predikantloze periode zei, zich rich-

tend tot Ds. van Hall 'alleen uw voe-

ten zijn belangrijk', daarmee vooruit-

lopend op de tekst van zijn preek uit

Romeinen 10 'Hoe lieflijk zijn de voe-

ten van hen die een goede boodschap
brengen'. Ook tot de gemeente richt-

te Ds. van Arkel het woord, die hij

een rijke gezegende tijd met deze pre-

dikant toewenste.

mevr. Kraan-Meeth

Nadat Ds. van Hall de hem gestelde

vragen had beantwoord en de gemeen-
te hem staande gezang 257 'Hallelujah,

eeuwig dank en ere' had toegezongen
hield de nieuwe predikant een preek,
waarbij hij als tekst had gekozen Deu-
teronomium 30 vers 14 'Maar dit woord
is zeer dicht bij u, in uw mond en in

uw hart, om het te volbrengen'.

Het was een zeer bijzondere dienst,

waarbij André Hoekema het orgel be-

speelde en verdere muzikale mede-
werking werd verleend door Ad Reuijl,

foto Frans van Loon

orgel, en Eddie Verlaan en Irene Koel,

beiden blokfluit.

Uit de hartelijke toespraken die na af-

loop van de dienst werden gehouden
bleek hoe van alle kanten de komst van
Ds. van Hall op prijs werd gesteld.

Namens de kerkeraad van de gerefor-

meerde gemeente wees de heer Kie-

wiet de zo juist bevestigde predikant

op de veelomvattende taak, waarbij

hij beloofde dat de kommissies die in

de afgelopen periode zoveel mogelijk

de taken hadden verdeeld echt niet

met pensioen zullen gaan. Ds. Splinter

van de classis Haarlem merkte op dat
er na Zevenhuizen thans een Hall te

Zandvoort was. Er zouden nog wel
meer haltes komen, meende Ds. Splinter

die zijn kollega veel sterkte toewenste.
Pastoor Kaandorp was blij er weer een
kollega bij te hebben en gaf Ds. van
Hall de verzekering dat nergens beter

kontakt met pastores kan bestaan dan
hier in Zandvoort. Namens de kollega's

Biezeveld en Mataheru bood spreker

een boek aan, 'waarmee je uit de voeten
kunt'. Ook namens de Lokale Raad
van Kerken voerde pastoor Kaandorp
het woord, waarbij hij uiteenzette

hoe er eerst dat moeilijke 'uit je eigen

hokje komen' was geweest, gevolgd

door een yroot vertrouwen in elkaar,

een vertrouwen waarmee God een
dienst was bewezen. Ten slotte sprak

de pastoor namens de St. Agatha Pa-

rochie en zei de nieuwe predikant te

zien als 'een vriend voor ons allemaal'.

korf&kleirv

• Door tot op heden nog onbekende
oorzaak ontstond zaterdagnacht brand
in de rond de algemene begraafplaats

gelegen talud. De brandweer moest er

aan te pas komen om het zich snel

uitbreidende vuur, dat gretig voedsel

vond in de kurkdroge begroeiing, te

bedwingen. De natuurlijke omheini-
ning van de begraafplaats is de afgelo-

pen weken a 1 meerdere keren in brand
gevlogen en men acht het niet uitge-

sloten dat het werk van kwaadwilli-

gen is.

• Zondagmiddag dook een 18-jarige

Amsterdammer voor de kust van
Zandvoort Uit een rubberboot en
werd daarbij aan het hoofd geraakt

door de schroef van de buitenboord-
motor van de boot. Met een vrij ernsti-

ge hoofdwond werd het slachtoffer

door leden van de reddingsbrigade

aan land gebracht en vervolgens per

ambulance van de GG en GD naar een

ziekenhuis in Haarlem vervoerd.

• Zondag raakte aan het noorder-
strand een 2C-jarige inwoner van de
hoofdstad door rondspringende glas-

scherven van een ontplofte colafles

aan zijn hiel gewond. Leden van de
kustbrigade verleenden in de redding-

post Piet Oud de eerste hulp, waarna
de Amsterda- inner op eigen gelegen-

heid huiswaarts kon keren.

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187-5553-3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem t)23-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19.00—20.00i
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond- 07.00 u.

Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00



volkstuinders altijd

één arote familie

êil familieberichten familieberichten

foto Frans van Loon

Heden is na een moedig gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve

Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, onze beste Zuster, Schoonzuster en
Tante

CLAZINA PETRONELLA BOL
weduwe van Leendert Paap

op de leeftijd van 55 jaar.

Zandvoort :R.K. Paap
R.H. Paap-van der Mije

Joyce

en verdere familie

Zandvoort, 13 augustus 1976.
A.J. van der Moolenstraat 9

Moeder ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van 'Onderling Hulpbe-
toon', Poststraat 7 te Zandvoort, bezoek aldaar dagelijks van 16.00 -

16.30 uur en van 19.00 - 19.30 uur.

De teraardebestelling vindt plaats op woensdag 18 augustus a.s., om
9.30 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum circa 9.15 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats na afloop
van de plechtigheid.

ot en sïen
voor kinderkleertjes

fahrenheitstraat 15

TERUG VAN VAKANTIE ?

ga naar Ot en Sien.

Daar blijkt het altijd nog opnieuw, woens-
dag van 14.00 - 17.00 uur.

omroepers

Zaterdagochtend vond in tegenwoor-
digheid van talrijke genodigden, onder
wie raadsleden, funktionarissen van de
dienst van Publieke Werken, leden van
de Volkstuinvereniging 'Zandvoort'
en van het hoofdbestuur van de lande-

lijke bond de in gebruikneming plaats

van de 51 nieuwe volkstuinen aan de
Keesomstraat.

Met waardering memoreerde voorzitter

Huberts de voltooiing van deze tweede
fase, waarvoor spreker woorden van
dank richtte aan het adres van het kol-

lege van burgemeester en wethouders,
aan de gemeenteraad, de dienst van pu-

blieke werken en het hoofdbestuur.

mevr. Kraan-Meeth

De heer Huberts wees op de animo die

er voor het houden van een volkstuin

(een woord dat dateert uit de tijd dat

men zo'n tuin hield 'om den brode')

bestaat, hetgeen blijkt uit het feit dat

er honderd tuinen zijn en er nu al-

weer 35 aspirant tuinders op een
wachtlijst staan.

De heer Scherpbier, lid van het hoofd-
bestuur, bracht dank aan de gemeente
voor het beschikbaar stellen van
grond. Tegenover de 35 wachtenden
in Zandvoort staan er duizenden en

nog eens duizenden in het gehele

land. Van harte hoopte de heer

Scherpbier dan ook dat andere ge-

meenten het voorbeeld van de vroede va-

deren van Zandvoort zullen volgen.

Hierna verzocht de sekretaris van de
vereniging, de heer Steen, die de ver-

schillende sprekers inleidde, de heer

Attema de openingsplechtigheid te

verrichten.

Zij die misschien hadden gedacht dat de
opening door de heer Attema iets te

WÊÈXKm.

• De afgelopen zomerse dagen was de
reddingsbrigade vrijwel onafgebroken
in de weer om de helpende hand te

bieden aan baders en zwemmers die

in moeilijkheden verkeerden. Een meis-

je van 5, twee knapen van 1 1 en 16 jaar,

een 50-jarige zeiler en een jongen van

15 jaar werden door leden van de ZRB
uit zee gered. Eergisteren werden in

totaal elf personen, die geen kans meer
zagen op eigen kracht terug te keren,

door de kustwachters veilig aan land

gebracht. Ook aan land was de ZRB

maken had met zrjn wethouderschap
van publieke werken en het grond-

en woningbedrijf werden door de
wethouder zelf al heel gauw uit de
droom geholpen.

Nee. de reden is dat de heer Attema
tot de oudste volkstuinders behoort
en als twaalfjarige jongen 'een hoekie

land in de Vlaaie' ging bewerken in

een tijd dat er geen P.W. was, geen fir-

ma Nelis en je je veldje te lijf ging met
kraalhout en een bats (schep). Geld
was er niet, ook geen kunstmest. Voor
dat laatste werd een oplossing gevon-

den door het paard in de buurt ledere

dag een boterham te geven. Die wilde

daar dan wel eens iets voor terug doen
en bij eikaar geharkt leverde dat een
aardige bemesting op. Het hout voor
de omheining werd gejut en het

prikkeldraad gapte je bij de aannemer.
Maar wel was er iets dat ook nu nog
bestaat bij de houders van volkstuin-

tjes, namelijk saamhorigheid en het

vormen van één grote familie. Van
harte hoopte de heer Attema dat

dit zo zou blijven en teneinde

de onderlinge band nog meer te ver-

stevigen adviseerde de wethouder
een jaarlijkse tuinkeuring. Spreker

stelde hiervoor een fraaie wisselbeker

beschikbaar die hij aan voorzitter Hu-
berts overhandigde.

Het was de in oud-zandvoortse kle-

derdracht gestoken heer Engel Keur
die de bot met zijger (lange rugmand
met daarop een platte mand, verslagg.)

boordevol sla, tomaten, boontjes, aard-

appelen, rode kool, radijs, zelfs aard-

beien waren er bij, allemaal produk-

ten uit de zandvoortse volkstuinen,

aan de heer en mevrouw Attema o-

verhandigde.

Hierna kregen de aanwezigen de gele-

genheid de tweede fase van het volks-

tuinkompleks te bekijken, een uitbrei-

ding waar het bestuur terecht trots op
is. En dan moeten we tot slot beslist

nog even vertellen dat Saskia van Es-

veld mevrouw Attema bij het binnen-

komen bloemen aanbood en dat de
hele opening niet was doorgegaan wan-
neer Paula Huberts de wethouder niet

een schaar had gegeven om het lint door
te knippen.

WINKELMEISJE
18- 20 jaar

GEVRAAGD
Bakkerij KEUR

Diaconiehuisstraat 36
Telefoon 24 04

STRANDHULP
gevraagd

Strandpaviljoen 23
Telefoon 57 07

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

bijzonder aktief. In tientallen gevallen

werd ehbo verleend en kinderen, die

in de drukte hun ouders kwijt waren
geraakt, tijdelijk opgevangen in de
post van de brigade.

Daartussendoor vond men nog gelegen-

heid een bliksemkollekte te houden
onder de strandbezoekers,die f 4.374,22
opbracht. Wel een bewijs dat het werk
van de brigade wordt gewaardeerd.

• unaanKS net ongewone aanvangs-
uur bestond voor de regionale forten-

bouwwedstrijd jongstleden zaterdag
vrij veel belangstelling. Van deelne-

mers wel te verstaan, van de zijde

van toeschouwers is de belangstelling

altijd enorm. Tien ploegen hadden
zich gemeld en zo tegen half zes moes-
ten de bouwwerken de strijd tegen het

ookomende water aanbinden. Om
kwart voor zes viel de eerste paal om,
om kwart over zes de op één na laat-

ste. Het was de familie Koning van

de Van Lennepweg die de eerste

prijs in de wacht sleepte en daarmee
de door Randstad Publicaties B.V.
beschikbaar gestelde wisselbeker.

Bovendien kreeg de ploeg een vvv-ge-

schenkenbon, evenals de tweede prijs-

winnaar de heer R.Kok, ook uit Zand-
voort en de winnaar van de derde
prijs, Eric Zasper uit Duitsland, De
heer C. Kuyper sr. reikte na afloop
in paviljoen 'Het Trefpunt' de prij-

zen uit en adviseerde de heer Koning
de beker niet op de paal te zetten.

(Nu hoeft niemand zich meer af te

vragen welke Koning het precies

was, verslagg.)

Alle deelnemers kregen daarna het tra-

ditionele ijsje en uw verslaggeefster

heeft echt haar best gedaan om aan
een groep duitse jochies duidelijk te

maken dat zij niet de derde prijs had-
den gewonnen, ook al prijkte op de
paal op hun fort het nummer 3. Zon-
der sukses overigens. Misschien heb-
ben de dames Geertsema en Roozen
van de evenementenkommissie, tot
wie de kinderen zich toen maa'r wend-
den, het ze beter kunnen uitleggen,

leder z'n vak tenslotte !
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erfpacht en toeristenheffing
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In de raadsvergadering van volgende
week dinsdag komen twee voorstellen

aan de orde waarover binnen het kolle-

ge geen eenstemmigheid bestaat, t.w.

de invoering van een toeristenbelas-

ting en het in erfpacht uitgeven van
bouwterreinen.

Tegen invoering van een toeristenbe-

lasting zijn de wethouders Attema
(vvd) en burgemeester Nawijn (vvd),

terwijl de beide wethouders Aukema
(pvda) en Van der Mije (cda) voor
deze fiskale maatregel zijn.

Het voorstel om gemeentegrond t.b.v.

woningbouw in erfpacht uit te geven

wordt alleen gesteund door wethou-
der Aukema, de rest van het kollege

is van mening dat er geen aanleiding

bestaat voor een wijziging van de tot

dusver gevoerde grondpolitiek van de
gemeente : d.w.z. grond verkopen aan
partikulieren.

Het voorstel m.b.t. erfpachtsuitgifte

van gemeentegrond vloeit voort uit

een vorige jaar juli door de fraktie van
de pvda ingediende en door de gemeen-
teraad aagenomen motie, waarin het
kollege van b en w werd verzocht
'met spoed' pré-advies uit te brengen
over het uitgeven van gemeentegrond
in erfpacht, speciaal met het oog op de
thans in het bezit van de gemeente zijn-

de grond in de Noordbuurt.
Spoed —haastig of niet— is zelden goed
moet het gemeentebestuur hebben ge-

dacht en deed er twaalf maanden over
om er achter te komen dat de nadelen
van erfpacht de voordelen overtreffen.

De nadelen zijn," volgens het gemeen-
tebestuur, dat de gemeente voortdurend
moet voorzien in de financiering van
de grondinvestering en de aflossing van

de door geldlening verkregen financie-

ringsmiddelen en dat aan de erfpachts-
uitgifte een omvangrijke administratie

verbonden is. Verder dat erfpacht in

sommige gevallen voor de partikuliere

bouwer en belegger een beletsel kan
vormen voor het verkijgen van voldoen-
de hypotheek en partikuliere bouwers
en beleggers, zowel om zakelijke als ^
psychologiese reden, sterke voorkeur
hebben voor aankoop, zodat van erf-

pachtsuitgifte een remmende invloed

uitgaat op nieuwbouw.
Bovendien is het kollege van mening
dat de erfpachtsuitgifte van grond in

v°le gevallen voor de partikuliere bou-
wer niet voordeliger is dan aankoop.
De stijging van de maandelijkse lasten

van de geihdekseerde canon (bedrag

jaarlijks voor een erfpacht te voldoen)
is aanzienlijk, en voor de woningbezit-
ter niet aantrekkelijk en dat geldt e-

venzeer voor de erfpacht met vaste

canon. Eigen grond wordt, na aflossing

van de hypotheek, voor de woningbe-
zitter geheel vrij van kapitaalslasten,

terwijl de erfpachtcanon doorloopt.
De iets hogere lasten gedurende de loop-
tijd van de hypotheek zal de woning-
bezitter daar graag voor over hebben,
zo menen b en w.
Voor de invoering van erfpacht pleiten

o.m. dat de waardestijging van de grond
aan de gemeente ten goede komt en
dat de gemeente meer en effektieve

zeggenschap behoudt over het gebruik
van de grond.
Maar deze pluspunten wegen naar het

oordeel van b en w niet op tegen de
minpunten van erfpachtsuitgifte van
rond en "zij ontraden de invoering van
erfpacht dan ook ten sterkste.

De partikuliere bouwers voelen er niets

voor, de beleggers zijn er om zakelijke
en psychologiese redenen afkerig van.

de hypotheek verstrekkenden banken
en instelling zien er geen enkel heil in

en het geeft veel administratieve romp-
slomp. Daarom moet alles maar bij het

oude blijven, vindt hef dagelijks bestuur
van de gemeente Zandvoort. Dus ook de
grondspekulatie en de prijsopdrijving.

Naast ontsnappende gifdampen en
-wolken een van de ergste plagen van
onze tijd.

De invoering van een toeristenbelasting

vormt eveneens een heet hangijzer bin-

nen het kollege. Wethouder Attema en
burgemeester Nawijn —het verhaal wordt
eentonig— zijn tegen. Zij vinden het

hoogst onbillijk dat de verblijfsrekre-

anten in hotels, pensions, kamerver-
huurbedrijven, etc. etc. wèl en de dag-

toeristen niét worden belast. Dat vin-

den ook de wethouders Aukema en
Van der Mije een bezwaar. Maar wan-
neer er geen toeristen belasting komt
zal de gemeente Zandvoort in de naas-

te toekomst voor nog grotere financiële

problemen worden geplaatst dan thans
reeds het geval is, menen beide porte- i

feuillehouders.

De uitgaven t.b.v. de rekreatieve voor-

zieningen zijn de laatste jaren fors geste-

gen, een stijging die totnogtoe geheel

ten laste komt van de plaatselijke be-

volking. Voor de handhaving van het

huidige nivo van de rekreatieve voor-

zieningen zal een verhoging van de ge-

meentelijke inkomsten echter onvermij-

delijk zijn, aldus het kollege. Maar
veel ruimte is er niet meer : de belas-

tingen zijn-in de afgelopen drie jaar

flink omhoog gegaan en op een grote-

re uitkering uit het gemeentefonds
valt vooreerst niet te rekenen.

B en w menen dat de gemeenteraad

thans moeten overwegen of de uitgaven

t.b.v. de rekreatie door nieuw belas-

tingverhogingen moeten worden ge-

dekt of uit de opbrengst van een toeris-

tenbelasting. Het kollege stelt de raad

voor een deel van de toeristenbelasting

(25%) te bestemmen voor de finan-

ciering van toeristiese attrakties gedu-

rende de zomermaanden en hiervoor

een fonds te stichten.

Een in het leven te roepen kommissie,

bestaande uit vertegenwoordigers van

het bedrijfsleven, de federatie van kam-
peerverenigingen en de vvv zouden b

en w moeten adviseren over de aanwij-

zing van de toeristiese evenementen.

Voor de toeristenheffing heeft het kol-

lege een model verordening opgesteld

waarin de tarieven van de belasting

voor hotels, pensions, kamerverhuur-

bedrijven, kampings en zomerhuisjes

nader worden geregeld.

Wanneer de voorgestelde toeristenbe-

lasting en de verordening door de ge-

meenteraad worden aanvaard, ont-

vangt iedere hoofdbevvoner in Zand-

voort een aanslagbiljet.

nieuws

• Vanaf heden t.e.m. zaterdag 28 au-

gustus a.s. zal in de gemeente de jaar-

lijkse inzamelingsaktie t.b.v. de kanker-

bestrijding worden gehouden. Dit jaar

zal worden gekullekteerd met de z.g.

'giftenzakjes' die huis aan huis worden
afgegeven en later opgehaald in ver-

zegelde bussen. De aktie wordt a.s. za-

terdag afgesloten met de 'rammelbus'

op de straten en pleinen van Zandvoort.

foto Frans van Loon

vliegers maken
en oplaten

Zoals te verwachten was heeft de jeugd
zich zaterdagochtend de kans om eens
te kijken hoe nu precies een vlieger

wordt gemaakt niet laten ontgaan. Op
een voor het vvv-kantoor geplaatste

lange tafel lieten de heer De Miranda
uit Krabbendijke en zijn broer uit

Zaandam zien hoe voor het vervaardi-

gen van zo'n luchtreiziger niet eens

speciaal papier nodig is.

mevr. Kraan-Meeth

Gewoon papier waar een kadootje in

gezeten heeft voldoet uitstekend, ver-

der zijn er een paar latjes nodig, een
ligustertakje, touw, en bloem om te

plakken.

Plus natuurlijk een heleboel handig-

heid, maar dat is iets dat je krijgt als

je maar enthousiast genoeg bent. Zo-

als bijvoorbeeld de heer Wardenier uit

de Oosterparkstraat, die bij de vorige

vliegerwedstrijd nog vol belangstelling

stond te kijken hoe de heer Miranda
een vlieger maakte en die nu zelf de

afgelopen week naarstig in de weer is

geweest en daarmee de jeugd in zijn

omgeving enorm veel plezier heeft

gedaan. Ondanks veel tegenslag, één

keer moest hij zelfs een heel eind gaan

zwemmen om zijn in zee neergekomen
werkstuk terug te halen, bleef hij en-

thousiast en wist dit over te brengen
op zijn echtgenote en schoonouders,
die even vanuit hun vakantieadres in

Gelderland overkwamen om het

vliegfestijn mee te maken. Verder was
er 's morgens op het Raadhuisplein de
heer Joostema uit Aerdenhout die

een p^ar bijzonder mooie, uit andere

werelddelen meegenomen vliegcis

liet zien. Maat dit alles was natuurlijk

alleen nog maar het voorspel tot de
eigenlijke wedstrijd 's middags. Het
grote parkeerterrein waar het evene-

ment zou worden gehouden was tot de
laatste plaats bezet met auto's en daar-

om moest uitgeweken worden naar de
daar achter gelegen duinen, iets dat
de wedstrijd alleen maar aantrekkelij-

ker maakte. Nu kozen de ruim 20 deel-

nemers de naar hun oordeel meest gun-
stige duintop om hun, al dan niet zelf

gemaakte, vlieger door de eerste ter-

miek (u merkt het, we gaan ons al van
vakjargon bedienen) heen te krijgen,

waarbij ze allen tot de konklusie kwa-
men dat de wind beneden veel sterker

was dan boven. Het was een gevarieerd

schouwspel, vrij laag de buitelende

en ronddraaiende vliegers (ook dat ver-

eist een zekere roetine vertelde de
heer De Miranda ons) en eksemplaren
die heel hoog bijna onbeweeglijk ston-

den. Wat ons verder trof was de grote

sportiviteit van de deelnemers, want
het moet toch sneu zijn als je een week
geknutseld hebt om dan op een gege-

ven moment alleen maar touw binnen
te halen omdat je vlieger ergens op het
strand vast is blijven zitten. Of, zoals

ook wel gebeurde, ineens te kampen
te krijgen met gebroken latjes. Weg
kans !

Maar de stemming bleef goed en de
deelnemers die niet in de prijzen vie-'

len applaudisseerden hartelijk bij het

horen van de namen van de wèl ge-

lukkigen. En dat waren :

gekochte vliegers : de 4 jarige Marijke

Paap met de vlieger 'Marijke', opgela-

ten door haar broer Jan Pieter Paap,

Nieuwstraat 5, Zandvoort (die zijn zus-

je graag de eer gaf),

zelf gemaakte:
1. Jacqueline Ramakers uit Amster-
dam, 7 jaar, die met een vlieglijn van

825 m. het rekord behaalde. Naam
van de vlieger : Strato II.

2. Rudy de Miranda, 6 jaar, uit Krab-
bendijke, brak met zijn 'Nieuwe Brom-
mertje' zijn rekord van vorige keer.

Kwam nu op 81 m.
Julienne en Fabienne Post, kleindoch-

ters van de heer Joostema, kregen de
prijs voor de mooiste vlieger en de
familie Vogelsander uit Detmold (Duits-

land) een prijs voor de gekste vlieger

('Sperli'). Dan werd Hans Geutskens
uit Haarlem beloond met de pechprijs

voor zijn volhardende pogingen de
zelf gemaakte 'Alexander Byron' de
lucht in te krijgen.

Zowel de organisatoren als de evene-

mentenkommissie waren na afloop bij-

zonder enthoesiast over het sukses

van deze tweede vliegerwedstrijd. De
plannen van initiatiefnemer Edo van

Tetterode zullen nu waarschijnlijk vol-

gend seizoen verder gerealiseerd kun-

nen worden en dan denkt hij b.v.

aan een internationaal gebeuren waar-

bij om de prijs van Nederland gevlie-

gerd zal worden, aan een wisselbeker

en aan een speldje voor iedere deelne-

mer, de z.g. Zandvoort-wing. Ook
andere leden waren aan het denken
geslagen en zo zal de eerstvolgende

wedstrijd geschieden vanuit startvlak-

ken, zodat de vlieglijnen niet meer
door elkaar kunnen laken. Voorts zal

een vlieger van 2 meter met een daar-

aan bevestigd spandoek bijzonderhe-

den over de betreffende wedstrijd be-

kend maken. Allemaal suggesties die

naar voren kwamen bij een drankje
in het nabijgelegen Zeemotel, waarvan
de naam, mocht de eigenaar deze op-

nieuw veranderen, van Edo van Tette-

rode best gewijzigd mag worden in

'Vliegerhorst'. Een aardig idee, maar
dat lijkt ons toekomstmuziek.
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en haag dacht voorzandvoort
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• Het 'Anti-circuit-komité' zal vragen

aan de leden van de Tweede Kamer stel-

len over.het sluiten van de Beatrixschool

(prot.chr.) en Nicolaasschool (rk.) tij-

dens de vandaag gehouden training voor
formule 1 wagens op het circuit en het

bekostigen van een uitstapje van de leer-

lingen van beide scholen door de eks-

ploitant van de racebaan.

Het komité vraagt zich af of deze maat-

regel wel de instemming heeft van de
onderwijsinspektie en zo ja of de goed-

keuring en het laten bekostigen van een
uitstapje door de circuiteksploitant niet

betekent dat de voor het onderwijs ver-

antwoordelijke autoriteiten op provin-

ciaal en plaatselijk nivo zwichten voor

het circuitlawaai en zich zonder protest

bij de situatie neerleggen.

Het 'Anti-circuit-komité' acht dit een

voor het aanzien van ons onderwijs

'schadelijke en verwerpelijke houding'.

En terecht.

Bij de voorbereiding van een toeristen-

belasting heeft het gemeentebestuur van

Zandvoort ook het ministerie van bin-

nenlandse zaken gepolst over de moge-
lijkheden de dagrekreanten te belasten.

Een topambtenaar van dit ministerie

stelde in alle ernst voor —meedenken
noemt men dat— tol te heffen voor
het betreden van het strand door bij

alle strandafgangen een draaihek te

plaatsen dat bij inworp van een be-

paald bedrag de toegang tot het strand

zou ontsluiten. De vertegenwoordigers

van de gemeente waren nogal onthutst

over deze haagse suggestie en maakten
de ambtenaar duidelijk dat van het af-

sluiten van het strand tegen betaling,

geen sprake kon zijn. Rijkswaterstaat

garandeert de vrije toegang tot het

B

Het zomerreces van de gemeenteraad
is voorbij en a.s. dinsdag 31 augustus
komt de volksvertegenwoordiging bij-

een voor de behandeling van een lijvi-

ge agenda met zware stukken als toe-

ristenbelasting en gronduitgifte in erf-

pacht. Maar er is ook lichtere kost zo-

als de vervanging van een vrachtauto.

De vergadering begint om 20.00 uur in

het gemeentehuis en behelst de navol-

gende voorstellen :

1. Notulen van de vergadering van 29
juni 1976.

2. Ingekomen stukken.
Brief dd. 26 juli 1976 van D.F.G.
Schmidt en 149 anderen, waarbij
om maatregelen wordt gevraagd
tegen de lawaaioverlast in het dorp.

strand en het gemeentebbestuur vindt

dat dit zo moet blijven. Verder achten
de gemeentelijke autoriteiten een ef-

fektieve kontrole op de draaihekken
vrijwel onuitvoerbaar omdat op top-
dagen de bezoekers de duinreep mas-
saal zullen overschrijden om het strand
te bereiken. Bovendien vrezen zij dat
afsluiting van het strand bittere herin-

neringen zal oproepen aan de oorlogs-

en bezettingsjaren, toen de duitsers

het strand tot verboden gebied verklaar-

den.

, De door burgemeester Nawijn geopper-
de invoering van een oppervlakte be-

lasting voor kafé's, bars en restaurants
kreeg geen been aan de grond in het re-

geringscentrum. Degenen die reeds
toeristenbelasting betalen voor hun
nachtlogies zouden dan opnieuw belas-

ting moeten betalen bij het bezoeken
van horekabedrijven en verder valt er

moeilijk onderscheid te maken tus-

sen een inwoner en een toerist die

een kafé of restaurant bezoekt. Overi-

gens peinst het ministerie er niet o-

ver een belasting te aanvaarden, welke
buiten de formele wettelijke grenzen
de horekasektor zwaarder belast.

Zo, nu is de lezer weer helemaal op de
hoogte van de stand van zaken m.b.t.

de voorgenomen invoering van een toe-

ristenbelasting.

Eén ding moeten wij nog rechtzetten.

In de koerant van j.l. dinsdag bericht-

ten wij dat bij aanvaarding van een

toeristenheffing iedere hoofdbewoner
een aanslagbiljet zou ontvangen.
Fout : dat moet natuurlijk aangiftebil-

jet zijn.

agenda
gemeenteraad

3. Benoemingen enz.:

Eervol ontslag H.W. Coops, als

hoofd van de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool.

4. Begrotingswijzigingen.

5. Onderwijsaangelegenheden:
a. Voorlopige vaststelling bedragen

ingevolge art. 55 ter der lager on-
derwijswet 1920 over 1975.

b. Voorlopige vaststelling uitgaven
openbaar kleuteronderwijs.

c. Nieuwe taalmethode t.b.v. Dr.
Albert Plesmanschool.

d. Vervanging verwarmingsketel
Wim Gertenbachschool voor
mavo.

6. Grondtransakties :

a. Grondverkoop winkelcentrum
Nieuw Noord

b. Aankoop grond Swaluéstraat.

c. Aankoop grond Haltestraat.

d. Ontruiming Haltestraat 19
e. Verhuur grond.

7. Toeristenbelasting.

8. Erfpacht of verkoop van bouwter-

9. Meldingsverordening inzake leegko-

mende en leegstaande woningen.
10. Vervanging vrachtauto.

1 1

.

Verzoek om verlaging drank- en ho-

rekabelasting.

12. Verdaging beslissing op beroepschrift

tegen weigering bouwvergunning.
13. Verbouwing gebouw Raadhuisplein

4.

14. Voorbereidingsbesluiten.

15. Preadvies inzake schrijven van 14

inwoners over bestemmingsplan
'Noordbuurt'.

16. Renovatie 34 woningen aan de Hob-
bemastraat en Jan Steenstraat.

17. Voorzieningen gemeentelijke kam-
peerterreinen.

18. Stormschade en offerte verzekering.

19. Verhoging prekariorechten.

20. Garantie geldlening.

21. Vaste geldlening ad f. 2.300.000,--

met B.N.G.

22. Instellen van hoger beroep.

23. Rondvraag.

• Niet op een terrein in Zandvoort
nieuw-noord, niet op het parkeerter-

rein aan de Prinsesseweg (het voorma-
lige Zwarteveld) maar op de plaats

van de vroegere Julianaschool aan de
Brederodestraat wil het kollege van b
en wde noodwoningen (units) neer-

zetten t.b.v. de bewoners van de te

renoveren huizen aan de Hobbema-
straat.

Na afbraak van het schoolgebouw kun-
nen op het vrijgekomen terrein en de
speelplaats vijf units worden geplaatst

waarin de bewoners gedurende de re-

novatie onderdak kunnen vinden, al-

dus het kollege. B en w willen niet tot

aankoop van de noodwoningen over-

gaan maar een aannemer zoeken, die

over dergelijke' tijdelijke onderkomens
beschikt.

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling

tien woningen gelijktijdig te renoveren

maar na overleg met de provinciale di-

rektie van de volkshuisvesting en de
bouwnijverheid is besloten dit aantal

te halveren.

Teneinde de bewoners meer inzicht te

geven hoe de woningen er na de renova-

tie zullen uitzien.stellen b en w aan de
raad voor een modelwoning in te rich-

ten en hiervoor een krediet van

f 56.500,-- beschikbaar te stellen. Een
van de bewoners van de Hobbemastraat
heeft zijn huis voor dit doel beschik-

baar gesteld. Verder stelt het kollege

voor t.b.v. de verhuis- en inrichtingskos-

ten f 3.000,-- per woning te besteden
en de reeële verbeteringskosten van
door bewoners zelf aangebrachte verbe-

teringen vanaf f 1.000,- te vergoeden.

T.a.v. de positie van de bewoners die

burgerlijke stand

geboren : Robert Bernardus Richard,

zv. B.J. Lukassen en I.S. Wildeman; Her-

man Marinus, zv. H.A.E. Minden en C.

Slangen; Janneke Hendrike Bertina, dv.

J.J.M. Visscher en H. Wit.

overleden : Gerrigje van Dijk, oud — -

83 jaar, gehuwd geweest met F.W. Jan-

se Kok.

ondertrouwd : Johannes Christiaan

van Nooijen en Anja Marina Rijbroek;

Willem Pieter Harder en Johanna Ber-

nardina Zonneveld; Hendricus Leonar-

dus van der Aar en Jessica Angeline

Kerkhoven;

gehuwd: Rolf Alexander van der

Mije en Martine Cornelia van Wilpen;

Gerrit Willem Verboom en Linda Keur;

Jelle Sytze Attema en Klaaske Hoeke-
ma.

geboren buiten de gemeente : Mark,
zv. H.H. Grosze Nipper en A. Keur;

Gerard Hein, zv. G. de Wid en J. Draa-

ijer; Jessica Brenda, dv. J. Zwemmer
en M.M. Brandon.

overleden buiten de gemeente : Wil-

helmina Johanna Catharina Voskuil, oud
80 jaar, gehuwd geweest met H. Haver-

kate.; Babette Klank, oud 72 jaar, ge-

huwd geweest met O. N. S. Ottersen;

Sietske'Beidschat, oud 88 jaar, gehuwd
geweest met W. van der Zwaag.

niet willen meewerken aan de renovatie

wil het kollege voorlopig nog geen

standpunt innemen en dit tot een later

tijdstip opschorten.

Tenslotte is het kollege van mening
dat niet tot verkoop van gemeentewo-
ningen aan de bewoners dient te wor-
den overgegaan. Het vreest moeilijkhe-

den met betrekking tot het onderhoud
aan dergelijke kompleksen, wanneer de
eigendom in diverse handen is. Verder

kan toewijzing van leegkomende wo-
ningen in eigen hand worden gehou-

den als de gemeente eigenaresse blijft.



huismoeders kontra circuit
familieberichten

Een aantal huismoeders die woonachtig
zijn in de flats in de direkte omgeving
van het circuit heeft minister Irene Vor-

rink van volksgezondheid en milieuhy-
giëne uitgenodigd voor een bezoek aan
Zandvoort, zodat zij zich persoonlijk

kan overtuigen van het oorverdovend
lawaai waaraan de bewoners tijdens

de racewedstrijden worden blootge-

steld.

De huismoeders schrijven 'ten einde

raad te zijn nu het circuitlaawaai Zand-
voort tijdens de traimngs- en wedstrijd-

dagen terroriseert'. Er niet alleen Zand-
voort maar ook de omliggende rekrea-

tiegebieden zoals Koningshof, Elswoud
en de Waterleidingduinen. De direkte

gevolgen, stellen de briefschrijvers, zijn

de moeilijkheden met de kinderen, ner-

vositeit bij volwassenen, konflikten en
ruzies.

Op langere termijn wordt de gezondheid
aangetast, zoals gehoorstoornissen e.d.

De huisvrouwen begrijpen eenvoudig de

tolerante houding niet welke sinds

jaar en dag tegenover het circuit wordt
aangenomen. De ekonomiese beteke-

nis voor Zandvoort is prakties nihil,

menen zij. De kleine middenstand
profiteert er niet of nauwelijk van, al-

leen enkele grote hotels trekken er

voordeel uit. Het aantal toeschouwers

bij de races neemt voortdurend af en

de eksploitanten van het circuit kunnen
het projekt slechts staande houden
door de tarieven ekshorbitant op te

drijven. Bovendien, zo vervolgen de
huisvrouwen, zijn de kosten die ten

laste van de gemeenschap komen —eks-

tra politiebewaking, versterking brand-

weer, etc. etc— zo groot dat het hou-

den van wedstrijden niet langer verant-

woord kan worden genoemd.
De briefschrijvers zijn er tenslotte

van overtuigd dat minister Irene VDr-

rink het met hen eens zal zijn dat voort-

zetting van de racebaan 'a-sociaal en

mensvijandig is'.

wat zijn de plannen?

HEINO HOEKEMA en MARIEKE WIJNBEEK

trouwen op dinsdag 7 september a.s. om 14 uur
in het Raadhuis van Zandvoort.

De kerkelijke bevestiging door ds. C.P.Hoekema
vindt plaats om 14.30 uur in het NPB-kerkgebouw

, Brugstraat 15.

Gelegenheid tot gelukwensen van 17.30 tot

19.30 uur in de "Taveerne" van "Beeckestijn",

Rijksweg 136, Velsen—Zuid.

Frans Zwaanstraat 82 "1

Louis Davidsstraat 4
Zandvoort

Geachte kliënten,

Hierbij deel ik u mede dat onze
damessalon per 6 september 1976
opgeheven wordt.

U dankend voor het genoten
vertrouwen.

Hoogachtend,

Kapsalon Spoelder
Haltestraat 14

GROTE ANTIEKBEURS

Haarlem/Schalwijk
<
1
RA1

?
S
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5
AIIEJ en gelegenheid tot ïnbren-

van 26-8 t/m 4-9-'76 gen van uw eigen antiek.

Zandvoortse Schaakclub van 1930
Prettig bericht voor alle huis-tuin en keuken
thuisschakers(sters) van Zandvoort ! ! !

A.s. donderdag- 2 september begint het schaak-
seizoen in Zandvoort.
Kom eens vrijblijvend kennismaken en een
vrij partijtje spelen, (gewoon doen).
Elke donderdagavond 8 uur in het Gemeen-
schapshuis.

(U behoeft niet te lopen; geen parkeerpro-
blemen).

Binnenkort zal een van de nog bestaande oude winkelpandjes aan de Haltestraat hoek Swaluëstraat
door de huurders vrijwillig worden ontruimd. De winkel- en verblijfsruimte bevindt zich volgens de
eigenaresse— de gemeente Zandvoort— in dusdanig vervallen staat dat gebruik niet langer verant-

woord is.

Wat gaat er straks met het karakteristieke bouwsel gebeuren ?

Wordt het gerestaureerd en in oude glorie hersteld of valt het in het kader van de sanering van de ach-
terliggende IMoordbuurt ten offer aan de slopershamer ? Over het toekomstig lot van het historiese

winkelpand wordt in het raadsvoorstel om tot ontruiming te besluiten met geen woord gerept. Er
mag dan ook worden verwacht dat de raadsleden er vragen over zullen stellen.

foto

Frans van Loon

iMi&kleiri
• Onder de titel 'Zo iets doe je samen'
vertoont de zandvoortse werkgroep
voor pré-' en postnatale edukatie he-

denavond in het Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen een filmdo-
kumentaire over de zwangerschapspe-
riode en de bevalling. De film begint
om 8.1 5 uur en a.s. ouders en andere
belangstellenden zijn van harte wel-

kom.

• In navolging van de landelijke zwem-
vierdaagse vindt dit sportieve evene-

ment van 31 augustus tot en met 3 sep-

tember ook in het zandvoortse zwem-
bad 'De Duinpan' aan de Vondellaan
plaats. Gedurende genoemde dagen
kunnen zwemlustigen van 8.00 uur
tot 10.30 uur in de ochtenduren en

's avonds van 6.30 uur tot 8.00 uur
een baantje trekken van 500 meter.
Wie in vier dagen de 2.000 meter vol-

maakt ontvangt een bronzen medalje,

een konsumptie en enkele stickers.

Deelname aan het evenement kost

f 3,50 p.p. en inschrijfformulieren zijn

verkrijgbaar bij de kassa van het zwem-
bad.

Service,
waaruook

gaat
SASSWHEIMyVLlELAND

Voor u zijn er tussen Vlieland en

Sassenheim 65 kantoren.

Op al die kantoren kunt u voor alle

geldzaken terecht.

medische dienst

*we/t nadarlond'
spaarspeaalisten sinds 1817

JDOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.

Wijkverpleging: zr. C. Havers, Gasthuis-
hofje 27, tel. 2791

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,

H. B. A. Mulder, tel. 3185

Zondag 29 augustus

HERVORMDE KERK

Kerkplein

10 30 uur ds. C. Mataheru
In augustus geen jeugdkapel en
zondagschool

Ook Duitse kerkdiensten zijn met ingang

van heden vervallen.

GEREFORMEERDE KERK

Jullanaweg
10 en 19 uur drs. W. Bakker, Amstelveen

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND

Brugstraat
10.30 uur geen dienst in verband met
gemeentedag in Spaarneberg

waterstanden

L.W.

20.04
08.34
09.34
10.19
10.57
11.36
12.17
12.59
13.36
14.24
15.10

H.W.

13.14
14.00
14.44
15.21

16.02
16.39
17.18

18.02
18.48
19.34

L.W.

08.04
21.17
22.03
22.45
23.45
00.06
00.43
01.22
02.05
02.52
03.37

^
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ROYAL
ALBERT
BoneChina

Beschilderd porselein

van grote klasse....

L

alle topmerken in 7andvoort

schaap
haltestraat 10 / zandvoort



omroepers

j.F. ZWERVER, huisarts

VACANTIE van 28/8 tot

13/9
Waarnemers :

Dr. J. Anderson

Dr. R. Drenth

Dr. P. Flieringa

Alleenstaande JONGEMAN
zoekt

|

WOONRUIMTE
'omg- Haarlem—Zandvoort.
prieven sturen Stationspi.

17 of tel. 02510 -2 88 81.

TE KOOP : slaapbank, nw.

overtrokken; 2 moderne
stoelen frame met hangzak;

1 stalen onderframe voor

lage tafel; 1 driepoot (draai-

baar) 1 Fiat 124, Pr.n.o.t.k.

7 st tuingereedschap. Ko-
ningstraat 6, alleen 's avonds

tussen 7 en 9 uur.

TE KOOP in ZANDVOORT
WOONHUIS

met 200 m.2 bedrijfsruimte

op 600 m2 eigen grond. Al-

leen seneuse gegadigden.

V Ostadestraat 25, tel.

02507-20 83.

MEDEWERKSTER, mini-

mum MAVO, gevraagd bij

Makelaarskantoor H.W.
'|Coster, tel. 55 31.

GEVRAAGD
LEERLING KAPSTER

i Damessalon 'Yvon', Halte-

straat 63, Tel. 22 14.

NOG VERKRIJGBAAR

:

Gort met stroop f20,--; Al-

lan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten

f 10,--. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

DAMES verdien NU bij' voor

St. Nikolaas,

DEMONSTREER dames en

kinderkleding.

GEEN INVESTERING
Bel na 6 uur tel. 023 -

33 95 74.

OPROEP aan de mensen die

zondag 15 augustus 's mor-
gens tussen 1 1 en 12 uur
hebben ingebroken ! !

met o.a. medeneming van
de herinnering van mijn o-

verleden dochter, deze on-

der geheimhouding, terug

te bezorgen.

TE KOOP
CENTRAAL GELEGEN
STRANDPAVILJOEN

zonder kont. onnodig te re-

flekt. Brieven onder nr. 641
buro van dit blad.

BURGEMEESTER VAN
ALPHENSTRAAT 61-26

ZANDVOORT;
Goed onderh. 3-kamerfiat

(hoek), gel. op 6e etage blok-

verwarming.
Ind.: Entree, toilet, keuken,

royale woonkamer,
2 sl.kms., badkm m.
douche, 2 balkons (n

en o.)

f 117.500,-.

Makelaar taxateur W. Bos bv.

hd NBM/MCC, Zandvoortse-

laan 57, Heemstede, Tel.

023 - 28 37 40*

JONG ECHTPAAR zoekt

WOONRUIMTE
omg. Haarlem- Zandvoort.
Brieven Stationsplein 17 of
tel. 02510-2 88 81.

JONG ECHTPAAR zoekt

KOOPWONING
uitsluitend van Partikulier.

Broeven onder nr. 620 bu-
ro van dit blad.

TE HUUR AANGEBODEN
OPSLAGRUIMTE

te Zandvoort
plm. 35 m^

Brieven onder nr. 640 buro
van dit blad.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipt, pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

stencilwerk

J. SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

1946 1976

WILT U BRIDGEN ?

Wordt dan lid van de Zandvoortse Bridge-

club.

Speelavond iedere woensdag in het Gemeen-
schapshuis.

Kennismakingsavond 1 september a.s. met
vrij bridgen.

GROTE ANTIEKBEURS
bij V en D

Haarlem/Schahvijk

van 26-8 t/m 4-9-'76

GRATIS TAXATIE
en gelegenheid tot inbren-

gen van uw eigen antiek.

M iele vvassërètté

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hestels

Leidsevaart 82, tel. (0231

316092 Haarlem

Drukt 'ngrote drukker

beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en

handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds- drukker

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners ep grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 —3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat
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Toekomstig adres voor Kantoor3 Dos het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Steenhouwer

bv.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat ten behoeve van
personen met voldoende begaafdheid, die in de provincie Noord-Holland

woonachtig zijn pi (ingeval van minderjarigheid) wier ouders in deze provincie

wonen, en die niet in staat zijn de kosten van hun voorgenomen of reeds

aangevangen studie te betalen, in die kosten een toelage uit de provinciale kas

kan worden verleend in de vorm van een renteloos voorschot of een beurs

Een dergelijke toelage kan worden aangevraagd voor

het bezoeken van een inrichting voor onderwijs of een instelling van kunsten,

het volgen van een cursus ter verkrijging van maatschappelijke bekwaamheden,

het volgen van het zgn tweede kans onderwijs,

het voorbereiden van de publikatie van een wetenschappelijke verhandeling over
een onderwerp van gewestelijk of regionaal belang

Geen toelagen worden verstrekt voor het volgen van scholen voor gewoon- of

buitengewoon lager onderwijs, alsmede scholen voor hcger beroepsonderwijs en

univeisiteiten en hogescholen en voor parttime opleidingen en avondcursussen

Om voor een provinciale studietoelage in aanmerking te kunnen komen dient men
ook een aanvraag voor een tegemoetkoming in de studiekosten in te dienen bij

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Groningen, Kemkensberg 2

en bij de gemeente

INDIEN DE STUDIEKOSTEN MINDER DAN ƒ 450,-

STUDIETOELAGE VERSTREKT
• BEDRAGEN, WORDT GEEN

Aanvragen voor een studietoelage als hier bedoeld voor het studiejaar 1976/1977
behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 31 december 1976 te worden
ngediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (023) 3111 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3578

provinciaal bestuur
van noord-holland

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

F"
BnRitters

Juniperus-

kuur
is een uit uitgelezen volrijpe bessen,

na speciale behandeling, bereid jene-

verbesextract dat tot een goed smaken-
de en door de maag goed verdragende
siroop is verwerkt. De Dr. RITTERS
juniperuskuur bewerkstelligt op na-
tuurlijke wijze een ontlasting en ont-

slakking van het organisme, waardoor
een bevorderlijke bloedreiniging en
bloedvernxeuwing wordt verkregen. Het
is de opwekker van de activiteiten van
de nieren en zorgt voor een verhoogde
water-uitscheiding (drurese). De ver-

sterkte diuretische werking leidt tot

een vermindering*., van moeilijkheden
met de _ stofwisseling, die veelal ,de

oorzaak zijn van hiermede in verband
staande storingen als bv. reuma- en
jichtklachten. Daarenboven bevordert
de Dr. BITTERS juniperuskuur het
algehele welzijn. Door de activering

van de gehele stofwisseling bewerkstel-
ligt de kuur in gemeenschap met de
rijkdom aan mvert-suiker een verhoog-
de werking en bevordering van alle

lichaams- en afweerkrachten. Een ver-
hoogde werking van de darmen waar-
door betere prestaties van ra het
bijzonder de darmflora (penstaltiek)

die de maag- en darmuitscheiding be-

vorderen en de weg voorbereiden voor
normale en gezonde darmfuncties.
De kuur moet met bepaalde tussen-

pozen, regelmatig vooral in voor- en
najaar ongeveer drie tot vier weken
lang, worden gehouden. Gedurende de-

ze periode neemt men drie maal daags
— het beste na de maaltijden — een
eetlepel. Vooropgesteld moet worden,
dat wil men tot goede resultaten ko-
men, vooral regelmatig gebruik hiertoe
meewerkt. Dr. RITTERS juniperuskuur
smaakt uitstekend en is in gebruik
zowel voor volwassenen als kinderen
een werkelijk genot

De jeneverbes wordt door zijn veel-

zijdige krachten al vele honderden jaren
hoog aangeslagen, omdat zijn werking
de wateruitscheiding, bloedreiniging,

ontslakking, stofwisseling en eetlust

heel gunstig beïnvloedt.

Verkrijgbaar bij

Haltestraat 8 Zandvoort

Telefoon 6123



H. W. COSTER
Makelaar 0.9. \U)MCCJ

Burv Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot

eten

v.d.WERFF'S
'brood
Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

omroepers

VEENENBURGH
wintertennis f 90,-

zoveel als U wilt. Inl. 02520
-15436.

LEER DEZE WINTER ten-

nissen in clubverband.
02520-15436

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT—
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
...........................................

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversteringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 35,-- per m^
inkl. spaanplaat onder-

vloeren leggen en B.T.W.

NICO v.d. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907.511,

zoek niet
langer,
wat

geeft 't

wilkes
heeft 't...

alles op
elektrisch
gebied

GROTE ANTIEKBEURS
bij V en D

Haarlem/Schalwijk

van 26-8 t/m 4-9-'76

GRATIS TAXATIE
en gelegenheid tot inbren-

gen van uw eigen antiek.

VERSTEE6E
$ UoeetmtUrbebrtjt

Jjaltestcaat 18 - Zanbbooct

tStlttoon 02507-4499

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwcs) zandvoort 3378

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGINÜ
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. '023 - 33 19 75

•urtratfes
7 ;"^r * ov^ryönlijoenf"

f CARlJlSKTTlv ' '.;;.;

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 - Tel: (02507) 6975

flink winkelmeisje

Bakkerij J. v. d. Werff
Gasthuisplein 3, Zandvoort. Telefoon 2129

VAKANTIES

HEREN,
wij gaan met vakantie

van 6 tot 27 september

KAPSALON SPOELDER
Haltestraat 14, telefoon 2462.

Haat-verzorging

henkv.d.feer
Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort.

GESLOTEN van 31 augustus

Vm 20 september.

J. Portegies - Schoenservice

wegens.vakantie
gesloten

van 30 augustus t/m 19 september
Kerkstraat 32 Telefoon 2234

BLOEMSIERKUNST

vsdep
en zeen
kerkstraat 38

IS VAN 30
AUGUSTUS

TOT SO
SEPTEMBER

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

BAKKERS VAKANTIE 1976
Ie Periode v&n 30 augustus t/m 18 september

GEOPEND:
Bakkerij Balk, Hogeweg 28

Bakkerij Stuurman, Zeestraat 48
Bakkerij E. Paap, Potgieterstraat 24

2e Periode van 20 september t/m 9 oktober

GEOPEND:
Bakkerij /. v. d. Werff, Gasthuisplein 5
Bakkerij v. d. Werff Nieuw Noord
Bakkerij Seijsener, Haltestraat 23

Bakkerij Keur, Diaconiehuisstraat 56
Bakkerij R. v. d. Werff, Tolweg 6

" CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

y^^Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
I Luister mee bij bloemenhuis

met het weekeind-bloemetje dat haltestraat
fluisterend van schoonheid vertelt. BB

ASSURANTIE
kantoor:

Voor al uw verzekeringen

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

DEALER
Chrysler—Simca

—

Matra—Simbeam

Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
Wjmmm ö zandvoort 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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enw zullen beleid inzake noordbuurt

niet wijzigen
'Wij stellen de raad voor inzenders dank
te zeggen voor hun werkstuk, doch hun
tevens mede te delen, dat hierin geen
aanleiding kan worden gevonden terug

te komen op de raadsbesluiten, welke
naar aanleiding van de 2e noordbuurt-
nota zijn genomen'.

Met deze woorden besluiten b en w van
Zandvoort hun pré-advies inzake het a-

dres van veertien ingezetenen aan het
gemeentebestuur, waarin zij de volks-

vertegenwoordiging op een aantal moge-
lijkheden wijzen m.b.t. de renovatie,

rehabilitatie en beschikbare bouw-
grond in de Noordbuurt. Mogelijkhe-

den die het ook voor mensen met een
minder ruime beurs aantrekkelijk kun-
nen maken om zich in genoemde buurt
—van oudsher een volksbuurt— een
woon- en leefruimte te verschaffen.

Daarvoor werden in het adres —volledig

gepubliceerd in de zandvoortse koerant
van 25 juni j.L— de financiering van re-

novatie en rehabilitatie van oude pand-
jes aan de hand van subsidiemogelijkhe-

den uitvoerig en tot in de details uit-

gewerkt en nader toegelicht.

Aan het slot van het adres werden de
kansen voor renovatie, rehabilitatie en
gronduitgifte door de veertien inwo-
ners als volgt samengevat :

1

.

Probeer de te handhaven oude pand-
jes te renoveren op basis van de
'beschikking gedeldelijke steun' uit

rijkskas op voet van de woningwet
voor het verbeteren van komplexen
van toegelaten instellingen en van
gemeenten : de zogenaamde renova-

tieregeling,

of

2. Verkoop de te rehabiliteren panden
aan de gegadigden voor de verkoop-

prijs van de grond, zoals deze vol-

gens de exploitatieopzet van het

saneringsplan is bepaald.

en

3 Splits de in het plan aanwezige uit te

geven grote kavels op in kleinere en
dus goedkope kavels met een maxi-
male koopprijs van f 16.50Q,-, zo-

dat premiebouw mogelijk wordt.

Zij waarschuwden er voor dat wanneer
de gemeente niet van zins was haar be-

leid t.a.v. de Noordbuurt om te buigen,

het wonen in deze buurt uitsluitend

zal zijn voorbehouden 'aan de zeer

weigestelden zowel wat betreft nieuw-
bouw als rehabilitatie'.

In hun antwoord op het adres van de
veertien schrijven b en w dat voor de
groep met een bescheiden inkomen
—de modale werknemer met een inko-

men van f 26.000,- wel degelijkjno-

gehjkheden in de Noordbuurt aanwezig
zijn en wel in de sektor van de sociale

woningbouw. Daarom heeft het kollege

aan de woningbouwvereniging EMM ver-

zocht een plan te ontwikkelen voor de
bouw van een aantal woningwetwonin-
gen in de buurt. Die plannen zijn, vol-

gens b en w, al in een vergevorderd

stadium en besproken met de direk-

tie van volkshuisvesting en bouwnij-
verheid in de provincie Noordholland.
Overigens noemt het kollege het

nogal verwarrend te spreken 'over grote

groepen, omdat het hier een kleinscha-

lig plan betreft van slechts enkele tien-

tallen kavels'.

Over de mogelijkheden tot het verkrij-

gen van lokatiesubsidie delen b en w
mee, 'dat deze voor Zandvoort nog
steeds niet is vastgesteld'. Op een door
het kollege over deze aangelegenheid

verzonden brief is tot op 'heden nog
geen antwoord ontvangen.

Over de door de veertien adressanten

bepleitte verkleining van de kavels mer-
ken b en w in Lun pré-advies op 'dat er

van de zijde van de kopers geen belang-

stelling voor bestaat'. Twee goedkope
kavels aan de Kruisstraat konden
slechts met moeite worden verkocht

en voor de splitsing van één kavel

in drie kavels bestond geen interesse,

aldus het kollege.

Nadat b en w hun waardering hebben
uitgesproken voor het vele werk dat

er door de veertien inwoners is verricht

en de positieve wijze waarop is getracht

aan het bestemmingsplan Noordbuurt
verder gestalte te geven stellen zij vast,

'dat zij in het werkstuk geen aanleiding

hebben gevonden terug te komen op het
tot dusver gevoerde beleid'.

Gelet op de reakties van de raadskom-
missies van bijstand en advies, zal de
gemeenteraad zich in de vergadering

van hedenavond waarschijnlijk in grote

meerderheid achter het standpunt van
het kollege scharen.

Arie Citroen, voorzitter van het komi-
té tot behoud van de Noordbuurt, had
dit al voorzien toen hij na de publikatie

van het adres van de veertien ingezete-

nen, in de koerant schreef .'opnieuw
zijn enige mensen in de bres gesprongen
voor hun medemens en de Noordbuurt
(dat gedeelte van Zandvoort, waar de
overheid zijn inwoners heeft weg-gere-

geerd, hun bezittingen met de grond
gelijk maakt en de handel dan ver-

koopt, aan hen die heel veel geld wil-

len neeftellen).

Een kreet aan het adres van de ge-

meenteraad, zoals de Zandvoortse koe-
rant meldt.
Maar deze zullen de knop van hun po-
litiek apparaat wel onmiddellijk op
zacht zetten, zodat de kreet een ge-

fluister wordt, van mensen die zij

niet kunnen verstaan.

Want een kreet geeft moeilijkheden
en verstoort het gezellig samenzijn.
En daar hebben de leden de pest

aan gezien. Het moet vooral gladjes

gaan.

Ze zitten toch?!'

'Wat wij willen is, dat de kondüies ge-

schapen worden die het wonen in de
Noordbuurt ook binnen het bereik

van minder draagkrachtigen brengen',
schreven de veertien ingezetenen aan
het slot van hun adres aan de gemeen-
te. B en w reageren daarop als volgt:

'verwarrend is het voorts om over gro-

tere groepen te spreken, omdat het om
een kleinschalig plan gaat van slechts

enkele tientallen kavels'. Zo komen
de misverstanden nu in de wereld.

Door iets niet kunnen of willen begrij-

pen of uit domheid.
De door de veertien inwoners bepleitte

herverkaveling van de bouwgronden
f

doet het kollege afin vijf zinnen,waarin

het opmerkt,dat het <?e raad bekend
zal zijn dat de twee goedkope kavels

aan de Kruisstraat slechts met moeite
zijn verkocht en dat het plan voor de
herverkaveling van een bouwperceel

köri&klein

in drie kleine bouwterrein wegens ge-

brek een belangstelling niet is geslaagd.

De zeventien raadsleden zijn over deze
gang van zaken blijkbaar goed geinfor-'

meerd, de rest van de bevolking moet
het in goed vertrouwen aannemen.

Maar goed vertrouwen is een artikel

dat alleen nog in enkele okkulte ge-

nootschappen opgeldt doet. In de sa-

menleving anno 1976 is meer, veel

meer nodig om een bewereing waar
te maken.

• Zaterdagmiddag is tijdens de training
voor toerwagens op het circuit een
baankommissaris door een der wagens
aangereden en aan zijn verwondingen
overleden. Het dodelijk ongeval gebeur-
de toen de official, afkomstig uit Ams-
terdam, hulp wilde verlenen aan een
koereur van een van de baan geraakte
auto. Hij werd toen door een andere
wagen die van de baan schoot, geraakt.
Het slachtoffer overleed op weg naar
het ziekenhuis.

• De politie vermoed dat brandstich-
ting de oorzaak is van een brand in

twee geparkeerde auto's in de Spoor-
buurtstraat in de nacht van dinsdag
op woensdag. Het interieur van beide
wagens werd door het vuur zwaar be-

schadigd. In dezelfde nacht brandde
een in de Swaluestraat geparkeerde
Buggy geheel uit. De recherche stelt

een uitgebreid onderzoek in

buurt wil speelplaats

De Noordbuurt mag dan ontvolkt heten —tientallen bewoners werden door de sanering gedwongen
zich elders in de gemeente te vestigen— er wonen nog mensen. Kinderen zelfs. Hele kleintjes nog,

die hun vertier moeten zoeken in de straten en straatjes rond het Gasthuisplein. Straten zonder
stoep en vol met geparkeerd staande auto's en vrachtwagens. Het Gasthuisplein zit gedurende de

zomermaanden potdicht met voertuigen en in de omliggende straten is het niet veel beter gesteld.

Er is vrijwel geen plaats en ruimte waar de bewoners van de buurt hun kinderen met een gerust hart

kunhen laten spelen.

Op initiatief van één van de bewoonsters van het oude dorpscentrum, Paula Koper, heeft een aantal

ouders van jonge kinderen een verzoek aan het gemeentebestuur gericht een gedeelte van het par-

keerterrein aan de Swaluestraat te reserveren voor een permanente kinderspeelplaats.

Gedacht wordt aan de aanleg van een zandbak waarin de kleintjes kunnen ravotten zonder te wor-

den gehinderd door auto's, brommers en andere vehikels.

B en w hebben inmiddels gunstig gereageerd op het verzoek van de bewoners en aan de dienst van

publieke werken opdracht gegeven een speelhoekje te realiseren op het terrein aan de Swaluestraat

waar voorheen het woonhuis anneks smederij van de firma Jacobs was gevestigd.

De bewoners van de Noordbuurt hopen dat de speelplaats thans spoedig zal worden verwezenlijkt.

foto

Frans van Loon
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• In verband met de afsluiting van
het zomerseizoen zal het postkantoor
aan de Louis Davidsstraat niet langer

op zaterdagmorgen geopend zijn. Te-
vens is de openstellingstijd van het

PTT-kantoor van maandag t.e.m.

vrijdag met ingang van heden als volgt

gewijzigd : 8.30 - 19.00 uur.

• De uitslagen van de eergisteren op
het circuit gehouden races voor formule
1 -wagens luiden als volgt:

1

.

James Hunt (GB) MacLaren 75 ron-
den in 1 uur 44 minuten en 52.09 se-

konden (gemiddeld 181.351 km/u);
2. Clay Regazzoni (Zwi) Ferrari 1.44.53,
01:3. Mario Andretti (VS) Lous-77 in

1 .44.54,18; 4. Tom Pryce (GB) Shadow
DN5 in 1.44.59,03: 5. Jody Schecker
(ZAf) Tyrell -34 in 1.45.14,55; 6. Vit-
torio Brambilla (Ita)March-761 in

1.45.37,12; 7. Patrick Depailler (Fra)
Tyrell-34in 1.45.48,37; 8. op één .

ronde : Alan Jones (Aus) Surtees 219;
Jochem Mass (Wdl) MacLaren M-23;
10. Jean Pierre Jarrier (Fra) Shadow
DN-5 ; 1 1 . Henri Pescarolo (Fra) Sur-
tees TS-19; 12. Op drie ronden: Rolf
Stommelen (Wdl) Hesketh 308D.

omroepers

resTauronts

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A.Ritman

Telefoon 4365

TE KOOP in ZANDVOORT
WOONHUIS

met 200 nfi bedrijfsruimte

op 600 m2 eigen grond. Al-

leen serieuse gegadigden.

V. Ostadestraat 25, tel.

02507-20 83..

TWEE JONGE MENSEN
zoeken

WOONRUIMTE
Tel. 59 52, bellen na 19.00
uur.

bliksemaanbieding:

diepvriezer

^Visrestaurant

Duevenyóorden
\.Hetgthelejaargeopend~ ^
>r - TELEFOON

/02507-2824
Reserveer tydigvwta/H

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

kerkstraat 13 -telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

föH0 <£fe

zeestraat 55 - telefoon 4681

WIJKCENTRUM " 't STEKKIE"

dinsdag 7 september a.s. :

van 20.00 -tot 22.00 uur.

Gaan wij van start met het houden van tekenles-

sen, onder deskundige leiding.

Aanmelden voor 5. september bij mevrouw Ris-

seeuw, tel. 46 53.

kosten zijn slechts f 7,50 per maand.

woensdag 8 september a.s.:

's morgens van 9.30 tot 1 1.30 uur (wat tegelijk

valt met de baby en peuterclub, moeders kun-
nen hun kinderen meenemen), starten wij 'met
een gezellige naaiclub. Naaien vanaf patroon.
Naaigerei meenemen, s.v.p. Voor informatie en
aanmelden : mevrouw Kuin, tel. 70 17 voor 5

september.
het lesgeld bedraagt f 12,50, inkl. kopje koffie.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
VAN 1930

Er zijn hier schakers die gaan geloven dat deze zo-
mer niet ophoudt. En toch gaat ook dit seizoen
voorbij en bent U voor echt clubschaken in een
verwarmde omgeving aangewezen op

Z.S.C.

Toe, thüisschakers wordt aktief en word lid van
onze schaakclub. Inschrijving van nieuwe leden
in volgorde van aanmelding elke donderdag in

het Gemeenschapshuis.

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Kinderoperettevereniging

"JONG ZANDVOORT"
i

de repetities voor musicall

"de wonder stenen"

beginnen op maandag 6 september 's a-

yonds om half zeven, in het gemeenschaps-

Kontributie f 1,-- p.w.
huis.

De Erres diepvrieskast AFD •

is groot van binnen en klein van buiten.

Want deze 130 liter diepvriezer neemt de-

zelfde ruimte in beslag als een Erres koel-

kast. Is voorzien van 4 laden, magnetische
deursluiting, regelbare thermostaat, aparte

invriesschakelaar, alarmsignaal en lampjes

in het bovenpaneel.

Kost normaal f 702,—

wilkes prijs

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

I T het mooiste van
het mooiste

i
<H

Ss

V „&ïs*v

f 4

grandioos is onze
allernieuwste kollektie'

DAMESMANTELS
najaar- en wintermode

'76-77

in twee.ds, camels, mohairs
(ook met bontbinnen-
voering) in alle maten

reiskostenvergoeding bij

aankoop van bontmantel

l-^^Zf^rdejager.

reeds 1 filialen door geheel Nederland

MEVR.J. C0LLEWIJN
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM
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officieel onderzoek

naar circuitlawaai

Minister Irene Vorrink van volksgezond-

heid en milieuhygiëne zal een onder-

zoek laten instellen naar de mogelijkhe-

den om de geluidshinder rond het cir-

cuit te verminderen.

Zij heeft dit meegedeeld aan het 'Anti-

Circuit Komité Zandvoort' en het ko-

mité verzocht aan de uitvoering van dit

onderzoek deel te nemen door samen
met de gemeente Zandvoort en de
provincie Noord-Holland zitting te ne-

men in een kommissie, welke het on-
derzoek zal begeleiden.

Het techniese gedeelte van het onder-
zoek zal worden uitgevoerd door de
Technische Physische Dienst van TNO-
Delften het Instituut voor Milieuvraag-

stukken van de Vrije Universiteit te

Amsterdam. De minister hoopt dat
de resultaten van het onderzoek — wel-

ke zullen worden gepubliceerd door
de Interdepartementale Commissie Ge-
luidshinder — op betrekkelijk korte ter-

mijn tot bepaalde geluidshinderbeper-

kende maatregelen kunnen leiden en
voorts een snellere en effektieve sane-

ring van de situatie van het van kracht

worden van de Wet geluidhinder bevor-

deren.

Minister Vorrink is tot haar besluit

gekomen omdat op dit moment de
wettelijke middelen om tot een daad-

werkelijke verbetering van de toestand
te komen ontbreken en de totstandko-

ming van de toekomstige Wet geluid-

hinder nog wel enkele jaren op zich kan
laten wachten. De minister deelt mee
niet in de gelegenheid te zijn geweest op
de dag van de Grand Prix een bezoek

aan de racebaan te brengen, maar dat

de problematiek van de door het cir-

cuit veroorzaakte lawaai haar 'helaas

maar al te goed bekend is'.

Het 'Anti-Circuit Komité Zandvoort'
heeft met grote voldoening van het

besluit van de minister een officieel

onderzoek te laten instellen naar de
mogelijkheden de lawaaioverlast van
het circuit te beteugelen, kennis ge-

nomen. Het komité ziet hierin een

bewijs dat zijn streven aan het lawaai

een eind te maken erkenning heeft

gevonden op hel hoogste nivo van
ons overheidsbestuur. Men vindt het

juist dat de Cenav niet bij het onder-

zoek zal worden ingeschakeld omdat
deze organisatie direkt belang heeft

bij de voortzetting van de eksploitatie

van de racebaan en derhalve niet als

objektief kan worden beschouwd.

emm zwicht voor eis

van flathiiiirders

beslag

gelegd
Naar wij hebben vernomen is daags

na afloop van de Grand Prix op verzoek
van een schuldeiser van de Cenav door
de gerechtsdeurwaarder beslag ge-

legd op de ontvangst van de entreegel-

den, een bedrag van f 900.000,-. Van
dit bedrag zou de Cenav ruim drie ton
aan vermakelijksheidsbelasting aan de
gemeente Zandvoort moeten afdragen.

Volgens onze informatie zijn inmiddels

pogingen in het werk gesteld het beslag

op de recette op te heffen door middel
van een financiële regeling tussen de
circuiteksploitant en de schuldeiser.

Onder druk van de -bewoners van de

flats aan de Keesomstraat heeft het

bestuur van de woningbouwvereniging
EMM afgezien van een stemprocedure,

waarbij een voorstel om de verreke-

ning van de stookkosten doormiddel
van warmtemeters te vervangen door
een omslagsysteem, vrijwel zeker zou
zijn aangenomen.

Het bestuur ging er vanuit dat de bewo-
ners van de betreffende flats, die om
de een- of andere reden niet aan de

stemming deelnamen voor de invoe-

ring van de omslagmethode zouden
zijn. Maar de bewoners, waarvan woens-
dagavond ruim honderd aanwezig wa-
ren op een bijeenkomst met EMM en
warmtetechniese adviseurs in gebouw
'De Krocht' —vonden deze procedure

in strijd met alle gangbare regels en

'eisten' dat het bestuur van deze 'on-

eerlijke manier van stemmen' zou af-

zien. Voor die eis is het bestuur ten-

slotte gezwicht en er zal nu bij eenvou-

dige meerderheid van stemmen — in-

plaats een tweederde meerderheid zo-

als EMM aanvankelijk wilde — worden
gekozen tussen warmtemeters en het

omslagsysteem over het totale gebruik.

Uit de reakties in de zaal bleek dat de

overgrote meerderheid van de flatbe-

woners het gebruik van warmtemeters
in de woningen prefereert. Men was
van mening dat de huurder zelf moet
kunnen bepalen hetgeen hij wil verbrui-

ken en dat kan het beste geschieden

met behulp van meters. Volgens de des-

kundige op het gebied van de omslag-

methode was het hanteren van een ver-

deelsleutel echter veel efficiënter en

meer kostenbesparend, o.m. ten aan-

eanduoorfee haeranr

zien van de administratie.

Maar de bewoners vreesden dat deze
methode zeker niet zou leiden tot
zuinig stoken en.het warmte- en ener-

gieverbruik eerder omhoog zou jagen.

Wanneer de individuele kontrole weg-
valt zal het maar raak stoken toene-
men, meenden zij.

De techniese man op het gebied van
de warmtemeters verklaarde, dat het
systeem nog kon worden geperfektio-
neerd door op de meters een schaal-

verdeling aan te brengen. Hierdoor
wordt het mogelijk het verschil in

warmtegebruik tengevolge van de lig-

ging van de flats beter te bepalen en
te berekenen.

Wanneer dit het ei van Columbus is

voor de problemen rond het vaststel-

len van de stookkosten moet die

schaalverdeling er komen, vonden de
bewoners. Zij gaan nu stemmen door
middel van een invulformulier dat bij

de woningbouwvereniging moet wor-
den ingeleverd.

Het bestuur van EMM zegt geen voor-

keur te hebben voor warmtemeters of

omslagmethode :
' het blijft ons om

het even'.

De bewoners van de flats aan de Kees-

omstraat zijn vrij in hun keuze en

—sinds woensdagavond— ook de ma-
nier waarop wordt gestemd.
En zo hoort het ook.

nieuws
köt;t & klein

• De Stichting voor Huishoudelijke

en Gezinsvoorlichting start de herfst-

en winterkursussen 1976 op maandag
20 september a.s. in gebouw Tolweg
10. Er zullen in het gebouw, uitgezon-

derd de kookkursus, lessen worden
gegeven in naaien, stofferen, handvaar-

digheid, voetverzorging en mensen-
dieck/gymnastiek. De geplande kur-

sussen zullen alleen doorgang vinden

bij een minimum deelname van twaalf

personen. Men kan zich voor het vol-

gen van één of meerdere lessen opgeven

bij het kantoor Tolweg 10 op 14 en 15,

september a.s. van 9.30 uur tot 1 1 .30

uur. Bij aanmelding dient het kursus-

geld kontant te worden voldaan.

eanduüürbe haeranr

• De ANWB organiseert dit en het

daarop volgend weekeind een duin-

en kanalenwandeling in het water-

win- en natuurgebied van de Amster-
damse Waterleidingduinen.

Er zijn drie deels nieuwe routes, res-

pektievelijk 8 1/2, 14 1/2 en 19 km
lang. Honden mogen op deze wande-
ling niet meegenomen worden. De
vertrekpost is beide weekeinden ge-

vestigd in de uitspanning 'De Oase',

Leyweg 9, tussen Vogelenzang en

Aerdenhout, waar men tussen 9.00

uur en 14.30 uur op genoemde
weekeinden de toegangskaarten en

routebeschrijvingen kan afhalen.

burgerlijke stand groeten uit
overleden : Cornelis Johannes Bruijn-

zeel, oud 71 jaar, gehuwd met P.A.A.

Hooft; Jacoba Wilhelmina van der Plas,

oud 87 jaar.

ondertrouwd : Victor Ernest Rosé
en Nicoline Sylvia van Duijn; Robbert
Petersen en Lyanne Paap; Josephus An-
tonius Komen en Akke van Galen.

gehuwd : Dirk Buwalda en Mary-
vonne Constance Jeannine van Roos-
malen; Johannes Christiaan van Nooijen

en Anja Marina Rijbroek; Haitse Hoeke-
ma en Marieke Wijnbeek; Uulke Dick
Stinne en Margaretha Hoogeveen.

geboren buiten de gemeente: Robert
Silvester, zv. E.C.BIuijs en C. Stapel;

Jon, zv. J.J.M, van Leuven en M.P. van
der Staaij; Sarif, zv. M.L. Mola en N.A.
Marine.

overleden buiten de gemeente: Cor-

ie Adriana Vos, oud 58 jaar; Maatje O-
verbeek, oud 72 jaar, gehuwd geweest
met J.C. Wijnschenk.

Zandvoort

Om hen die Zand-
voort slechts van na
de oorlog kennen
een indruk te geven
van de allure die de
badplaats vroeger

had publiceren we
vandaag een prent-

briefkaart van het

aan de Boulevard
de Favauge gelegen

Grand Hotel.
'"



zandvoort

helpt verder

In 1975 enthousiast begonnen met een

aktie onder het motto 'lepra kan de

wereld uit', heeft Zandvoort tot nu toe

f 5.590,-- bij elkaar gebracht, bestemd
voor het Kasulu-leprabestrijdingspro-

jekt, gelegen aan het Tanganyikameer
in West-Tanzania.

Dit projekt valt onder de verantwoor-

ding van de Nederlandse Stichting voor

Leprabestrijding (NSL). In het distrikt

Kasulu wonen 208.000 mensen, ver-

spreid over 72 dorpen, van wie er 3.100
aan de een of andere vorm van lepra

lijden: Het leprabestrijdingsprojekt

wordt gevormd door 68 leprabehande-

lingsplaatsen in bestaande kliniekjes in

de dorpen.

Het geld dat Zandvoort bijeenbracht

kwam voort uit kollektes in kerken,

akties op scholen en straatkollektes.

Het vormde een zeer welkome bijdrage

aan de bekostiging van hoog nodige za-

ken, zoals een volkswagen 1600, het

salaris van de drie orthopediese schoen-

makers die speciaal schoeisel voor de
leprapatiënten vervaardigen en het ma-
teriaal voor dit schoeisel.

Het nederlandse artsenechtpaar Joop
(29) en Anneke (27) van Wijnen is

half augustus j.l. naar Kasulu vertrok-

ken om het werk van hun voorgan-

ger Anton Coffeng die in Kasulu gedu-

rende drie jaar het projekt opzette

voort te zetten. Voor Joop en Anneke
komen er nog de twee aangrenzende
distrikten Kibondo bij. Hier moet de
leprabestrijding nog helemaal van de
grond komen. In de drie distrikten te-

samen wonen 250.000 mensen.

Het is de bedoeling dat Jtoop van Wij-

nen het aktiekomité in Zandvoort op
de hoogte houdt van het wel en wee
van het leprabestrijdingsprojekt en dat

hij een korrespondentie zal aangaan met
de scholen in Zandvoort.

Het aktiekomité zal weer een straatkol-

lekte gaan organiseren en wil Anton
Coffeng uitnodigen over het projekt

te komen vertellen. Ook worden plan-

nen uitgewerkt voor een aktie waarbij

automobilisten wordt gevraagd een

bijdrage te leveren, afhankelijk van

het aantal afgelegde kilometers.

Op dinsdag 28 september a.s. om 20.30
uur worden deze plannen ten huize van
de heer A.G. Burger, Frans Zwaan-
straat 64 nader gekonkretiseerd. Ieder-

een is hierbij van harte welkom.
De bestemming van de gelden die uit

de nieuwe akties zullen worden verkre-

gen, vormt totaal geen probleem. Het
Kasulu-projekt is namelijk hard toe aan

nieuwe fietsen voor de veldwerkers,

die hierop van de ene naar de andere

kliniek trekken.

nieuws
kort & klein

• Op dinsdag 14' september a.s. geeft

het Haarlems Centrum voor Transcen-
dente Meditatie informatie over zin

en betekenis van deze meditatie vol-

gens de leer van Maharishi Mahesh Yo-
gi, in het Gemeenschapshuis. De voor-

lichting, waarbij iedereen van harte

welkom is, begint om 20.00 uur. Na-

dere inlichtingen worden verstrekt

door het Wereldplancentrum voor
het Transcendente Meditatie Program-
ma, Hazepaterslaan 26, Haarlem, tel.

023-32 4167.

• In het kader van de tweede lustrum-

viering organiseert de ASV-Sandevoer-
de op 1 1 september een autorally, wel-

ke meetelt voor het klupkampioenschap.
De lengte van het parkoers bedraagt 35
km. en er wordt gereden met een gemid-

delde snelheid van plm 17 km per uur.

Start en finisch zijn bij Nieuw Unicum
aan de Zandvoortselaan. Vertrektijd

om 20.01 uur. ASV-Sandevoerde leden

betalen f 7,50 en niet-leden f 10,--.

Deelname aan het evenement staat o-

pen voor rijders in de A-, B- of C-klas-

se.

• Aan de Joh. Mr. Enschedéschool te

Haarlem slaagde onze plaatsgenoot D.

P. Joukes voor het eksamen MEAO.

• In het Huis in de Duinen, aan de Her-

man Heijermansweg is deze maand een
tentoonstelling te zien van werken van
Poppe Damave. Er hangen tekeningen
en aquarellen van deze kunstenaar.
De ekspositie is de hele maand septem-
ber dagelijks gratis toegankelijk van
negen tot vijf uur.

waterstanden

Sept



Zoals reeds gemeld in ons nummer van
j.l. dinsdag heeft Zandvoortmeeuwen
de eerste kompetitiewedstrijd van het

herfst- en winterseizoen met 0-1 van te-

genstander Nieuw-Vennep gewonnen.
Geen wedstrijd met spektakulaire mo-
menten, maar goed het is nog even wen-
nen na een periode van rust. Nieuw Ven-
nep, het afgelopen voetbalseizoen van
de 4e klasse naar de 3e klasse gepromo-
veerd gaf het naar de 3e klasse gedegra-

deerde Zandvoortmeeuwen uitstekend

partij. Het elftal heeft vanaf het
"

begin tot aan de slotfase getracht

de zandvoortse spelers op de

knieën te dwingen. Dat het de gasthe-

ren niet is gelukt is vooral te danken
aan het uitstekende werk van doelman
Johan Pellerin en verdediger Kees Bruin.

De aanvalslinie van de kustbewoners
was minder goed op draaf en had de
grootste moeite in het doelgebied van

de thuisklup door te dringen. Maar
hier dient direkt aan te worden toe-

gevoegd dat ook Nieuw Vennep over
een ijzersterke verdediging beschikte.
Keeper Dennis ter Horst en achterspe-

ler Krijn Grootveld deden niet onder
voor Pellerin en Bruin.

In de 31e minuut van de eerste helft

vond Zandvoortmeeuwen toch een
gaatje in de defensie van de tegenstan-

der en de vrijstaande Aaldert Stobbe-
laar maakte daar een goed gebruik van,

0-1.

In de tweede helft hielden beide par-

tijen elkaar vrijwel onafgebroken in

balans. Nieuw Vennep. bleef met aan-

vallend spel hopen op een beter resul-

taat maar de zandvoortse verdediging

gaf de klup geen schijn van kans op
een beslissende doorbraak.

Volleybal Sporting/OSS
Programma maandag 13-9-'76:

Beynishal (stationsplein-Haarlem)

20.00 uur: D4A Sporting/OSS-Heemste-
de2.

woensdag 15 september 1976:
Beynishal 21 .1 5 uur: H4C PEN 3 -

Sporting / OSS 4

omroepers

WONINGRUIL
ZANDVOORT

Aangeb.: 3e/4e maiso-

nette aan de Sophiaweg
voor beneden app. of een-

gezinswoning.
Brieven onder nr. 681 buro
van dit blad.

lus toch
De sloop van de Noordbuurt wordt in hoog

tempo voortgezet en de totale kaalslag van

het oude dorpscentrum komt in zicht.

Kaalslag was tot voor kort een uitdrukking

die doof het zandvoortse gemeentebestuur

als zeer onheus en onbillijk werd ervaren.

Van de vernietiging van de wijk en het oor-

spronkelijke stratenplan was geen sprake en

zoveel mogelijk oude pandjes zouden op-

nieuw in welstand worden gebracht. Wie
kaalslag in de mond nam liet zich verleiden

tot lage en kwaadwillige gedachten omtrent
de plannen van de gemeente. Die waren
boven iedere verdenking verheven.

Tijdens een bijeenkomst met de bewoners

van de Noordbuurt merkte burgemeester

Nawijn op, dat de plaatjes in de koerant

steevast een beeld gaven van huisjes en

plekjes waarmee het gemeentebestuur het

goed »or had. Pandjes die voor restaura-

tie en behoud in aanmerking kwamen.
Dit woonhuis in de Smedestraat is zo'n

foto die in de afgelopen jaren meerdere

keren in de koerant werd afgedrukt. Het
pand verkeerde in redelijke staat en kon

foto's Frans van Loon

opnieuw voor bewoning geschikt worden gemaakt.
Deze week werd het huis onder handen genomen.
IMee, niet om aan te tonen dat de plaatjes in de koerant een misleidend beeld
geven van de intentie van het saneringsplan; maar om het uit de weg te ruimen.
De beuk ging er in en de beuk deed zijn vernietigend werk. De rest van de om-
geving zal hetzelfde lot treffen.

Dus toch, zoals meerdere keren door boze tongen uitgesproken, kwade pennen
geschreven en duivels in beeld gebracht:

DE TOTALE KAALSLAG VAN DE OUDSTE EN MEEST
KARAKTERISTIEKE WOONWIJK VAN ZANDVOORT.

STRANDTENT
te koop gevraagd in Zandvoort

Brieven onder nr. 680 buro van dit blad.

Zelfstandige huishoudelijke

hulp gevraagd voor 2 of 3

halve dagen per week. Tel.

20 59.

TE KOOP Morris mini 1968,
vr. pr. f450,--. Tel. 02507 -

26 94.

Te koop : 'n goed BANK-
STEL f 200,-. Van Leeu-

wenhoekstraat 20.

TE KOOP GEVRAAGD :

GEVELKACHEL
TeL 02507 - 20 99

Gevraagd
hulp i.d. hulshouding

voor i ochtend per week
AnsGelsing, tel. 6 481

Te koop centraal gelegen

STRANDPAVILJOEN
zonder kont. onnodig te

reflekt. Brievan onder nr.

641 buro van dit blad.

Uw meubelen zijn het vaak
nog waard, opnieuw bekleed

te worden.
VRAAG vrijblijvend prijs-

opgave.

Stoffeerderij De Grebber
Oranjestraat 5 rd. Tel. 3740

CHRISTIEN •

VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 Haarlem

NOG VERKRIJGBAAR

:

Gort met stroop f 20,--; Al-

lan.Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten
f .10,-. Tevens inkoop van
boeken- en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

In het seizoen '72 / '73 telde "THE LIONS" 7 jeugdleden.
Dit seizoen spelen zo'n 120 jongens en meisjes basketball bij

deze vereniging.

Ondanks het toenemende enthousiasme voor de basketball-

sport is er voor enkelen nog plaats, en wel voor :

4 jongensadspiranten (13 en 14 jr)

4 meisjesadspiranten (13 en 14 jr)

5 jongenswelpen (9 t/m 12 jr)

5 meisjeswelpen (9 t/m 12 jr)

HEB JE ZIN IN BASKETBALL 1111 Meld je dan aan als lid bij of

vraag inlichtingen aan :

P. Bluijs, Brederodestraat 54, Zandvoort, tel. 39 77 - 's avonds na 19.00 u.

of

F. Termes, Brederodestraat 65, Zandvoort, tel. 3692, 's avonds na 19.00 u.

ZIJ ZULLEN JE GRAAG HELPEN.

!



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

"]/T VERSTEEGE
WJLmm © zandvoort 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Veilinggebouw

'DE WITTE ZWAAN'

INBOEDELVEILING op donderdag 16 september a.s.

's Morgens 10.00 uur in 'Het Veilinggebouw De Witte Zwaan'
Dorpsplein 2, t.o. van Deurwaarder C.G. van Haaster te Haar-

lem.

w.o. zal worden geveild :

wegens sterfgeval en vertrek naar buitenland de inboedel bestaande uit

losse kasten - slaapkamer a m - tafels - eethoekjes - clubjes - naaimachi-
nes - 2 leren clubjes - salon tafels - bankstel - tafeltennistafel - radio com-
binatie - bedden - ledika-ten - koelkasten - gaskachel - fornuizen - wasta-

fels - textiel - veel kleingoed - fietsen - 2 smeedijzeren sierhekjes - koffie-

ketel - en vele andere goederen te veel om te omschrijven

tevens geschikt voor :

pension of cafetaria • r v st 5 pits fornuis - flessenkoeltoonbank - 2 vi-

trines - borden - enz enz

wat verder is te bezichtigen, op de KIJKDAGEN maandag 13
en dinsdag 14 september van 10.00 - 20.00 uur.

Inlichtingen telefoon 21 64.

Veilingdirektie
,

Fa. Waterdrinker

"vitrages — overgordijnen

GAKD1SKTTK

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 - Tel: (02507) 6975

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel 25 07 - 36 43

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT»'
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor u\v familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds- drukker

VEENENBURGH
wüüertennis f 90,-

zoveel als U wilt. Inl. 02520
-15436

LEER DEZE WINTER ten-

nissen in clubverband.
02520-15436

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 6 tot en met 27 september.

9 m »•»

V^ j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

LEPRABESTRIJDING
AKTIE ZANDVOORT

Voor projekt Kasulu in Tanzania

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Bank
Zandvoort rek. no. 69.61.42.880

UW GIFT ISWELBESTEEDI^

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel boirwes) zandvoort 3378

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdN8M
bdMCC,

Burg Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 — Tel. 023 - 33 1975

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

VERSTEEGE
-$$- ttoeetmrlerbtbrijt

©alttótraat 18 - Zanbboact

ffitltfoon 02507-4499

Éi a * Teï*

H.C. Mu* Cföfy 2638

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g o 3769

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ged. oude gracht flb (t.o. de raaks) haarlem (023) 311140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

'e%&u* en

3^f <?£J<?7- 4ó'32/226
,6'

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor} Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1



76e jaargang no. 72 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 24 september^l^

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenh'out

redaktie en administiatie: postbus 151, zandvoort,koninginnewegl,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv

, (v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f 19. 50perjaar;perhalf jaarfl 0.50 perpostf 25.00

losse eksemplaren f 0.30 /advertentietarief f 0.21 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro 2911087/bank ned middenstandsbank rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 35555 tnv de zandvoortse koerant

zo kan het ook
foto Frans van Loon

Het ziet er naar uit dat er toch nog iets kan worden gered van de oorspronkelijke bebouwing in het
centrum van Zandvoort. Dit oude' pandje op de hoek van de Zuidbuurt en de Westerstraat zal vanaf
de grond opnieuw en in vrijwel ongewijzigde vorm worden opgetrokken. Ook het uitspringende ge-

deelte van het huisje aan de kant van de Zuidbuurt zal worden gehandhaafd Dit betekent dat niet
alleen het pandje zijn karakteristieke bouwstijl zal behouden, maar dat ook het straatje (Zuidbuurt)
niet zal veranderen.

De vernieuwbouw is ontworpen door de zandvoortse architekt W.L. van Oostrum en zal worden uit-

gevoerd door de aannemersfirma J.H. Koning. Met de bouw zal binnenkort een begin worden
gemaakt.

j.g. anderson

raadslid

De zandvoortse arts J.G. Anderson is

de opvolger van de heer H.E. Bosman
in de fraktie van de vvd in de gemeen-
teraad. De heer Bosman heeft voor het

raadslidmaatschap bedankt in verband

met zijn benoeming tot burgemeester

van Heeze (Noord-Brabant).

Bij de verkiezingen van twee jaar gele-

den werd de heer Anderson met ruim

250 voorkeursstemmen in de raad ge

kozen Enkele weken na de verkiezin

gen bedankte hij voor zijn raadszetel

In een verklaring deelde hij mee, dat

hij wegens omstandigheden, die hij tij

dens zijn kandidaatstelling nog niet

kon voorzien, niet in de gelegenheid

was zijn zetel te bezetten Dit keer

heeft de Anderson zich wel bereid ver-

klaard zittiry te nemen in de gemeen
teraad

De belangstelling van het nieuwe raads-

lid gaat in het bijzonder uit naar vraag-

stukken op hcc gebied van de miljeuhy-

giene en de geluidsoverlast De heer An-

derson zal de in gemeenteraadsvergade

ring van oktober a s als volksvertegen-

woordiger worden geïnstalleerd
'

overleden Dora Augusta Sandber
gen, oud 81 jr , gehuwd geweest met
P H Marsman, Nelis Koper, oud 58
jaar, gehuwd met J T 't Hof

ondertrouwd - Geert Dijkema en

Petronella Draijer, Peter Cornelis Dijks

en Alida Christma Keur, Johan Gerard

Beek en Willy Timrott, Antonius Theo
dorus Maria van den Broek en Raymon-
de Leone Adriana Ehzabeth Maria We-
ber

gehuwd. Jacobus Franciscus Haver

en Johanna van Soest, Jan Hendrik Te
rol en Elisabeth Maria Theresia Willem
sen, Mannus Visser en Andrea Louise

Keur

geboren buiten de gemeente Roy,
zv , J F Kramer en C de Jong, Sheila

Maren dv , H R Zuidam en L I C M
Roosenboom, Theodorus Jeroen zv

,

A Wakker en C B van Weerdt

koÉÉkliift
• Op maandag 4 oktober a s zal een

begin worden gemaakt met de vernieu

wing van de riolering en herbestrating

van het wegdek van de Haltestraat Ge
durende de werkzaamheden zullen ge

deelten van genoemde straat voor alle

rijverkeer worden afgesloten Verwacht
wordt dat de uitvoering van het pro
jekt voor december a s gereed zal ko
men
In de eerste week van het nieuwe jaar

zal de vernreuwing van het riool en

de herbestrating van het Schoolplein,

Schoolstraat, Willemstraat, Kanaalweg
en het gedeelte van de Koningstraat

tussen Oosterstraat en Haltestraat ter

hand worden genomen Ook deze stra

ten worden tijdens de werkzaamheden
voor alle rijverkeer afgesloten Alle

straten zullen wel voor voetgangers be-

reikbaar en begaanbaar blijven, waar
voor zo veel mogelijk provisonese
voorzieningen worden getroffen

• De direkteur van de dienst van pu
blieke werken, de heer C H Vogt, zal

wegens gezondheidsredenen de dienst

met ingang van 1 december met ver

vroegd pensioen verlaten B en w heb
ben de funktionans met ingang van die

datum eervol ontslag verleend onder
dankzegging voor bewezen diensten

De heer Vogt was vanaf 1963 direkteur

van pw Het kollege heeft de gemeente
raad voorgesteld de huidige adjunkt
direkteur, de hse N Wertbeim tot tijp

opvolger te benoemen

• De zandvoortse socialisten hebben
'een profielschets voor een nieuwe bur

gemeester —de heer Nawijn gaat ko
mend jaar met pensioen— vervaardigd

en stellen die ter diskussie tijdens een

openbare ledenvergadering op donder
dag 21 oktober in het Gemeenschaps
huis Verder komen de door het afde

lingsbestuur in samenwerking met een

aantal deskundigen op het gebied van

de huisvesting en ruimtelijke ordening

samengestelde woonnota's aan de orde

• Melig nieuws is ook nieuws en er

moet plaats voor worden gemaakt in

de kolommen Nou, een klem plaatsje

dan In het afgelopen weekeind was
Zandvoort pleisterplaats in de roete

voor de wereldkampioenschappen bak
fietsen koppelkoers Onderdeel van dit

evenement op wereldschaal was een
klassementspioef op het circuit een

slalom met hindernissen Zaterdag arri

veerden de bakfietsen met hun berijders

in Zandvoort en zondagmiddag vertrok

ken zij weer richting Leiden Start en

finishplaats van de kampioenschap
pen

LW
11 17
11 54
12 36
13 19
14 07
14 59
15 58

HW
15 28
1614
17 02
17 43
18 25
19 19

20 21

LW
23 31

00 16
01 04
01 46
02 27
03 20
04 24

voor de vergadering van dinsdag 28
september a s. in het gemeentehuis,
aanvang 20 00 uur Aan de orde ko
men

1

9
10

11

12

13

14

15

Notulen van de vergadering van 31
augustus 1976
Ingekomen stukken
Brief dd 1 9 september 1 976 van de
heer H E Bosman waarbij deze in

verband met zijn benoeming tot

burgemeester van Heeze, ontslag

neemt als lid van de gemeenteraad
van Zandvoort
Brief dd 1 september 1 976 van

het dagelijks bestuur van het Ge
west Kennemerland, waarbij wordt
toegezonden een in de gewestraad
van 9 september 1976 aanvaardde
motie over het muziekonderwijs
Brief ingekomen 25 augustus 1976
jai de Gereformeerde Pol'feke Ver
eniging 'Haarlem e o ' over het school

begeleidingswerk

Brief dd 3 september 1976 van be

woners van de Oosterstraat en omge
ving, waarbij wordt gevraagd een
kinderspeelplaatsje aan te leggen

Benoemingen enz
Benoeming leden en plv leden woon
ruimtekommissie
Eervol ontslag C H Vogt
Benoeming direkteur dienst van pu
blieke werken
Onderzoek geloofsbnef en toelating

van de heer J G Anderson tot lid

van de laad

Begrot ngswijzigingen

Onderwijsaangelegenheden
Grondtransakties

Uitvoering bestemmingsplan 'Noord
buurt'

Grondverkoop in plan Noordbuurt
Verkoop kavel grond in gebied voor
ambachtelijke bedrijven

Verkoop 6 kavels grond in gebied

voor ambachtelijke bedrijven

Verhuur grond aan de Zandvoortse

laan

Verkoop grond aan de Spoorbuurt
straat

Verdaging beslissing over ontwerp
bestemmingsplan 'Kostverlorenpark

deel III'

Voorbereidingsbesluiten

Opheffing onbewoonbaaiverklanng
woning Hogeweg 58 souterrain

Garantie geldlening

Salai lering gemeentepeisoneel per

1 juli 1976
Garantie voor de aankoop van een

pand t b v de Stichting Instituut

voor Multidisciplinaire psychologie

Garantie geldlening Wim Mensink
Huis

Bouw sportzaal Noord
Verharden toegangspad volkstuin

kompleks
Rondvi aag

eanduoürbe Noeranr

voor verkoop
en service
naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

rijven

Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort.Tel. 02507-2323 i>REI\IAULT



stopvogelmoord medische dienst kerkdiensten

Van 27 september tot en met 4 oktober
organiseert de haarlemse werkgroep
'Het Miljeuvarken' een landelijke mani-
festatie tegen de trekvogelmoord. Deze
werkgroep, die hoofdzakelijk uit jonge-

ren bestaat, is ernstig verontrust over

de nog steeds voortdurende slachting

van de trekvogels in Italië en België.

Zoals bekend worden daar miljoenen
van onze gevederde vrienden gedood
voor jachtvermaakt en de konsumptie.
Door deze massale slachting onder de
trekvogels wordt het natuurlijk even-

wicht in en buiten Europa ernstig ge-

schaad. De werkgroep stelt daarom in

zijn manifest : dat door het steeds

meer uitroeien van de trekvogels tril-

joenen insekten de kans krijgen de
veldgewassen aan te tasten en te vernie-

tigen, waardoor grote voedseltekorten

zullen ontstaan in Europa en Afrika.

Voor Haarlem en omstreken wordt de-

ze manifestatie kracht bijgezet door
een uitgebreid programma op 27 sep-

tember en 4 oktober dat door burge-

meester L. de Gou van Haarlem geopend
wordt in het Schalkererf aan de Berna-

dottelaan 201 in Schalkwijk. Naast de
informatie over de trekvogelslachting

is er een aantrekkelijk programma waar-
in o.a. optreden het haarlemse folkduo
Piers Hayman en Johny Kuiper; Jules

de Korte en Louis van Dijk; het duo
Sundown en het Reizend Theater onder
leiding van Paul Rooyackers.
Deze aktie wordt afgesloten met het

overhandigen van een groot aantal on-
dertekende bezwaarschriften aan de
Direkteur-Generaal van OPM de heer
Dr. J. Verhoeve als protest tegen de
trekvogelmoord. Aan de Nederlandse
Regering wordt in het stuk ook ge-

vraagd om nu één standpunt in te ne-

men ten aanzien van de trekvogeltrage-

— Voor de bouw van een gemeentelij-
ke sportzaal in nieuw-noord .waarvoor
de raad ruim twee jaar geleden een
krediet van f 1 .070.686,- beschikbaar
stelde- vragen b en w een aanvullend
bedrag van f 215.415,--, dit vanwege
de gestegen bouwkosten. Alle betrok-
ken sportorganisaties en overheidsin-
stanties hebben inmiddels het sein

voor de uitvoering van het objekt op
groen gezet en heeft een aanbesteding
voor de bouw plaats gevonden. Daar-
bij is de firma J.G.Visser als laagste
inschrijver uit de bus gekomen.

— Het kollege stelt de raad voor een
verzoek van het Wim Mensinkhuis —
het verzorgingstehuis voor bejaarden
die ekstra begeleiding behoeven aan
de Hogeweg — om een garantie voor
een geldlening t.b.v. de inrichtings-

kosten in te willigen. Het gaat om de
garantie van een bedrag f 600.000,-.

— Aan de gemeenteraad wordt tevens
een garantie gevraagd door het Insti-

tuut voor multidisciplinaire psycho-
therapie Zuid-Kennemerland, waarvan
ook de gemeente Zandvoort deel uit-

maakt. Het instituut, werkzaam op een
gespecialiseerd gebeid van de gezond-
heidszorg, verzoekt om garantie voor
een geldlening t.b.v. de aankoop van
een pand en de aanloopkosten van de
stichting. De geldlening bedraagt in to-
taal f 575.000,-. Naar rato van het
aantal inwoners zal de gemeente Zand-
voort voor f 31.165,- garant dienen te

staan. B en w ondersteunen het ver-

zoek van de stichting.

o Maandag, 27 september a.s., is wet-
houder Aukema van onderwijs, finan-
ciën en personeelszaken verhinderd
om zijn wekelijkse spreekuur te hou-
den.

die en in deze hoedanigheid tevens
druk uit te oefenen op de betrokken
landen om deze massa-slachting te

beëindigen voor het te laat is. Dit ter

ondersteuning van de resolutie die de
Raad van Europa te Brussel op 24
maart j.l. aangenomen heeft.

De toegangskaarten a f 2,50 voor de
bestrijding van de kosten en de voor
ondertekening bestemde bezwaarschrif-
ten zijn in Zandvoort verkrijgbaar bij

Ton de Vries, Hogeweg 60, tel. 59 27
en in de Wereldwinkel Kleine Krocht 3.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van 'uw huisarts.

ZUSTERDIENSTEN:
zaterdag 25 en zondag 26 september a.s.

Zr. T. de Roode - v.d. Horst, Noorder-
straat 30, Zandvoort, tel. 63 58.

bijstandsbond

op komst
De onlangs in het leven geroepen lan-

delijke Bijstandbond is bezig plaatselij-

ke afdelingen op te richten ,die de be-

langen moeten gaan behartigen van
hen die voor hun levensonderhoud zijn

aangewezen op een uitkering krachtens
de algemene bijstandswet of een andere
sociale regeling.

Voor het stichten van afdelingen in de
gemeenten in de regio Zuid-Kênnemer-
land is als kontaktman en koórdinator,
de heer Theo van Veen uit Zandvoort,
aangewezen. Hij zal de oprichting van
plaatselijke afdelingen zo veel moge-
lijk gaan stimuleren en begeleiden. In-

gezetenen die aan de oprichting en
uitbouw van een plaatselijke afdeling

willen meewerken worden verzocht
zich met hem in verbinding te stellen

op zijn woonadres, Sophiaweg 7, of
telefonies onder nr. 27 66.

De bond wil aan mensen die moeten
leven van een sociale uitkering infor-

matie verschaffen over hun rechten
en hen helpen wanneer zij bij het ver-

krijgen van een uitkering moeilijkhe-

den ondervinden. Vaak worden die

veroorzaakt door onwetendheid van

de zijde van degenen die een uitke-

ring genieten, waardoor zij meestal
weerloos staan tegenover die instan-

ties welke uitkeringen verstrekken.
De Bijstandsbond wil de,mensen be-

wust maken van de situatie waarin zij

verkeren en de mogelijkheden die er

zijn om hierin verandering en verbe-
tering te brengen.

Wie hieraan een steentje wil bijdragen
op organisatories, propagandisties of
administratief gebied kan zich wen-
den tot eerdergenoemde kontaktman.
Nadere mededelingen over datum,
plaats en tijdstip van de oprichtings~-

vergadering van een afdeling Zand-
voort van de landelijke Bijstandsbond
zullen in de koerant worden bekend
gemaakt.

hier
staat
uw
brief

LEPRABESTRIJDING
AKTIE ZANDVOORT

Voor projekt Kasulu in Tanzania

Giro nr. 14 708 73 van Ned. Micld. Bank

Zandvoort rek. no. 69.6J.42.880

Mijnheer de redakteur,

In het bericht van uw —overigens zeer
gewaardeerde— voetbalverslaggever
miste ik de mededeling, die ik wel in
het Haarlems Dagblad aantrof, n.1. dat
in het elftal van DRC een aantal ex -

beroepsvoetballers meespeelde.
"Kunststuk", zouden ze in Mokum zeg-
gen.

Voor Zandvoortmeeuwen blijft onder
die omstandigheden niet veel meer dan
de bede van de psalmist : "Uit de diep-
ten roep ik tot U, oh Heer, geef ons en-
kele ex-professionals". Mocht die bede
niet verhoord, en het sombere voorge-
voelen van uw verslaggever bewaarheid
worden, dan zakken we af naar de 4e
klas. Nou én ? Dan komen we in ge-

zelschap van de Koninklijke HFC en
horen we op de tribune misschien weer
eens de historische kreet :

"Vooruit boy's, attakééé "!

Hoogachtend,

Th.JJ. Slijkerman

Zaterdagavond was de amerikaanse formatie 'The Drifters' voor de tweede keer in Zandvoort. Evenals de
eerste maal trad het kwartet, bestaande uit Billy Lewis, Joe Blont, Clyde Brown en first man Johnny Moo-
re, op in de Beach Club aan het Stationsplein. De ekspressieve en bewegelijke Billy Lewis stal de show in
een geraffineerd samenspel met het publiek in de zaal. De keuze van het programma was overigens ge-
richt op het behalen van een gemakkelijk sukses bij de toehoorders. Alle bekende en overbekende num-
mers, zoals Saterday night, In de movies. Down on the beach. Save the last dance en Kissing on the back-
row, passeerden de revue. Ook het nieuwste nummer van de groep, Every night is like a Saterday night
with you, ontbrak niet op het repertoire.
Tijdens een praatje met 'The Drifters', deelden zij mee, dat het nederlandse publiek veel spontaner rea-
geerde dan de mensen in het land van herkomst, Amerika. Net als bij hun eerste optreden halden zij in
de Beach Club een uitstekend kontakt met de zaal : reden waarom zij in Zandvoort graag konserteren.
'The Drifters' zijn tot op heden drie maal in ons land geweest en traden o.m. op in de Eddy go round show
van de ncrv. Dit keer maken zij opnamen voor avro's toppop. Het enthousiasme voor het konsert van de
groep in de Beach Club -voor de gelegenheid geheel in USA-stijl ingericht- was zo groot dat 'The Drifters'
vier maal terugkwamen voor een toegift.

R. van Doorn

HERVORMDE KERK
zondag 26 september a.s.:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru
1 0.30 uur; Jeugdkapel
zaterdag 25 september a.s.:

dienst in 'Nieuw Unicum'
10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 26 september a.s.:

10.00 uur: Ds. P. van Hall

19.00 uur: Ds. Kr. Smit te Heemstede.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 26 september a.s.:

10.30 uur: Prof. Dr. C.W. Mönnich, ev.

luth. Amsterdam.
woensdag 29 september a.s.:

14.00 uur: Vrouwenmiddag

ROOMS KATHOLIEKE KERK
"ST. AGATHA"

zaterdagavond 19.30 uur, rhisviering.

zondagmorgen 9.45 uur, misviering,
zondagmorgen 11.15 uur, misviering,

m.m.v. dames/herenkoor

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondag van 9.30 tot 11.30 uur
lezing en bijbelstudie in het Gemeen-
schapshuis, ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 «n
16 uur, woensdag 20 uur, diensten
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 6 september 's middags 3 uur
samenkomst in huize „Pniel", Zuider-
straat 3

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur. s

Adres; Wereldwinkel, Kleine Krocht 3

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest47a Haarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.
Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Spreekuur; op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur. Maandagavond 19/30—20.00u.
Adres; Corn.Slegersstraat 15, Telefoon
3459. (b.g.g. 023 - 320899 /320464)

S.O.S.

Telefoniese hulpdienst Haarlem
023 - 326655
Advies in geestelijke en sociale nood
Dagelijks van 19.00 u. avond— 07.00 u. m
Week-end vrij.av. 19.00 u. —ma.m. 07.00i

Het tafelen van weleer,

krijgt vandaag de dag
een nieuwe dimensie..

foto Frans van Loon

1

v>oor klisse-bewuste disgenoten

schaap
haltestraat 10 / /.andvoor



RADIO PEETERS zoekt
met spoed opslagruimte*

Tel. 3618.

JONG STEL zoekt vrije

woonruimte, etage of zo-

merhuisje. Tel. 33 37.

HULP i.d. HUISHOUDING
gevraagd voor 1 ocht. p.w.
Telefoon 26 91.

Te koop aangeboflen :

LINTZAAGMACHINE
1 mtr. hoog. Tel. 69 89/

Te koop aangeb.: 2 pers.

bed plus matras, tevens toi-

lettafel m. spiegel samen
f 150,-. Inl. tel. 023-243977

WEGGEVLOGEN
ZWARTE BEO. Wij missen

hem heel erg. Tegen belo-

ning terug te bezorgen. Fle-

mingstraat 172, tel. 66 19,

b.g.g. 51 34.

TE KOOP AANGEBODEN
EEN GARAGE

omg. Trompstraat. Koop-
som f 10.000,-. K.K. Inl.

makelaar o.g. H.W. Coster,

Tel. 55 31.

Betrouwbaar HEER, vraagt

grote gestoff. of ongem. ka-

mer te Zandvoort of omg.
v. perm. bewoning. Goede
referenties, huur plm. f 300,-

Tel. 020 -8 44 19.

Aangeb.: LIEVE HOND
waakzaam en lief voor kin-

deren, 6 mnd. oud en zin-

delijk. Gratis af te halen.

L. Terol, Haarlemmerstraat
88 vr.

JONG ECHTPAAR
ZOEKT
KOOPWONING

uitsluitend van partikulier.

Brieven onder nr. 620 buro
van dit blad.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hesieli

Leidsevaart 82. tel. (0231
316092 Haarlem

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds- drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

Geachte kliënten,

Vanaf 1 oktober 1976 zal de Herensalon
- Parfumerie, worden overgenomen door
de Heer P.A.M. van Poeke.
U dankend voor al uw vertrouwen.

Hoogachtend,

mevrouw C. Spoelder
Meure

Geachte kliënten,

Hierbij delen wij U mede, dat wij per 1 ok-
tober de Herensalón - Parfumerie overne-
men van Mevrouw Spoelder - Meure.
Wij zullen U graag van dienst zijn.

Hoogachtend,

Peter van Poeke
Coby van Poeke

Haltestraat 14

- Spoelder

Telefoon 24 62

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

MODERN ART
MODERN ART - Thorbeckestraat 9 - Zandvoort

Wij zoeken in onze exklusieve kledingzaak

een

schaafde jongedame

Prettige jaarbetrekking.

Sollicitatie na telefoniese afspraak nr. 34 20.

SPECIALE HERFSTAANBIEDING
„Het mooiste van het mooiste"

DAMESMANTELS
najaar- en wintermode '76-77

in tweeds, camels, mohairs (ook met
bontbinnenvoering) in alle maten

OVERWELDIGEND IS ONZE
BONTMANTELCOLLECTfE

(met bijpassende bonthoeden)

.

NU OOK TEGEN SPEC. HERFSTPRIJZEN
Deze prijzen behoren gedecideerd tot

de laagste in Nederland.

MEVR. J. COLLEWIJN
Mannequin

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 6 tot en met 27-september.

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

H*C* MU* (f&fy 2638

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

vitrages — overgordijnen

GARDISETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30-32 - Tel: (02507) 6975

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

EJium
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor de leden komen beschikbaar :

1. de eengezinswoning
A.J. V.D. MOOLENSTRAAT 9
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, zolder, individuele cen-
trale verwarming.
Huurprijs f 215,65 per maand.

2. de eengezinswoning

LORENTZSTRAAT 20
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, individuele centrale ver-

warming.
Huurprijs f 253,45 per maand.

3. de flatwoning

LINNAEUSSTRAAT 11-2
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, individuele centrale ver-

warming.
Huurprijs f 218,90 per maand.

4. de flatwoning

LORENTZSTRAAT 266
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 400,60 per maand.

5. de flatwoning

LORENTZSTRAAT 317
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche en blokverwarming.
Huurprijs f 400,60 per maand.

6. de garage

KEESOMSTRAAT S
Huurprijs f 40,- per maand.

7. de garage

KEESOMSTRAAT T
Huurprijs f 40,-- per maand.

8. de garage

SOPHIAWEG Z
Huurprijs f 35,- per maand.

9. de garage

KEESOMSTRAAT 49a
Huurprijs f 40,- per maand.

10. de garage

LORENTZSTRAAT A
Huurprijs f 67,50 per maand.

Voor de garages onder nr. 9 en 10 heb-
ben de bewoners van het desbetreffen-
de gebouw voorrang bij toewijzing; voor
de garages onder nr. 6, 7 en 8 geldt deze
uitzondering niet.

De toewijzing van woningen en garages
geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het colle-

ge van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dins-
dag 28 september aanstaande om 19.00
uur te geschieden aan het kantoor van de
vereniging Noorderstraat 1, onder vermel-
ding van lidmaatschapnummer en geboor-
tedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 30 septem-
ber aanstaande om 2.00 uur in het gevel-

kastje aan het kantoor Noorderstraat 1
worden gepubliceerd.

SES&jtfltf

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 #3

ATTENTIE!
In verband met onze nieuwbouw in de Kerkstraat

Zijn we TIJDELIJK gevestigd in

Bouwes Passage no. 9

E. de BOER
Speciaalzaak in herenkleding
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EXPO

Wij hebben veel en goed nieuws
voor u. De '77 modellen van Chrysler/

Simca zijn binnen.

Kom even kijken. Naar de nieuwe
Simca 1000. En de pas uitgebrachte
1100 GLX. De Simca 1307/1308, de Auto
van het Jaar. De uiterst complete

Chrysler/Simca. De beeldschone Matra
Simca Bagheera. Al het nieuws staat nu
in onze showroom.

Kom naar onze Expo '77.

Omdat de auto die u in uw gedachten
had net bij ons is binnengekomen.
En nog bijzonder laag geprijsd is ook.

V
Expo'77 is geopend op:

ZATERDAG 25 SEPTEMBER a.s.

f
De nieuwste Chrysler/Simca's zijnbinnen bij:

Autobedrijf

"^VERSTEEGE
'rammnii Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345

£H Zandvoort

ISuhsum] Een Chrysler SimcaDeale

VERSTEEGE
$$• ttoEetoielcr&cörijf

ïjalteötraat 18 Hanbbooct

tEelefoon 02507-4499

c \
Neem uw brood, *

koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 21 29

Visrestaurarrt

Duivenvoorden
\. Hetgehelejaargeopend

>. - TELEFOON

/l)2507-2824
Reurvsertydiguwlq/H

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

molenaar
zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

kerkstraat 13 - telefoon 2045

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegern
&Zn.

KERKSTRAAT 28 (inganc

achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54

TELEF. 27 93

ZANDVOORT

:hinees-indisch restaurant

Jong öCie

zeestraat 55 - telefoon 4681

De
Steenhouwer

b.v.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
ged. oude gracht 11b (t.c.de raaks) haarlem (023) 31 II4D

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Autobedrijf

dealer "l/T VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam WMmma o zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's



Beste mensen
van Zandvoort
en omgeving,

Nog even en we hebben er een fantastische internatio-

nale attraktie bij.Een casino. Heteerste officiële

Nederlandse casino,waar onder auspiciën en kontrole

van de overheid gelegenheid is om Roulette en Black

Jack te spelen. Wie van u ooit de sensatie-verhalen van vroegere

casino's hoorde, overberoemdheden die er fortuinen maakten of

verloren, die moeten wij teleurstellen,want die tijd is echt voorbij.

Maar wievermoedt dat een casino voor zeer velen een fascinerende

manier van zich ontspannen zal zijn en een toeristische trekpleister

van de eerste orde door het hele jaar heen - die geven wij graag

gelijk,want het werd de hoogste tijd dat men zich in ons land even-

goed met kansspelen kan verstrooien als in alle landen om ons heen.

En geen wonder dat de primeur van een casino naar het steeds

meer internationaal bekende Zandvoort ging.

- Reden waarom Casino Zandvoort ook meteen op hoog
internationaal niveau is opgezet. Een keur van 130 ervaren

croupiers uit zes Europese landen zullen afwisselend als spelleider

de 12 Roulette- en 4 Black Jack tafels bemannen.Een prettige bar

en een petit-restaurant kompleteren de speelruimte. Voorts is er een
speciaal instruktie- en televisiezaaltje ingericht.En vanzelfsprekend

is alles volledig air-conditioned.

Tot slot nemen wij nog graag één onzekerheid weg:
in tegenstelling tot de meeste casino's in andere landen mogen bij

ons de inwoners van de casino-plaats óók spelen. Dus ook
Zandvoorters van 18 jaar en ouder,

vanaf 2 oktober 2 uur *&middags
bent u elke dag van harte welkom.

Handigom alvast te weten: Het casino is dage-
lijks open van 2 uur 's middags tot 2 uur in de morgen,
ook op zon- en feestdagen. De entree bedraagt f 5,-

per persoon voor een dagkaart, f 15,- voor een week-
kaart en f 30,- voor een maandkaart.

Internationale regels schrijven voordat U zich

moet kunnen legitimeren en laat registreren. En dat
de heren vanaf 7 uur 's avonds een kolbert dragen is

vanzelfsprekend. s'Middagsisookkorrekte vrijetijds-

kleding toegestaan.

Wie eerst gewoon 's kijken wil: vanaf maandag
t/m vrijdag zijn er rondleidingen om Huur, 11.30 uur
en 12 uur voor maximaal 25 personen tegelijk (f 1,50

p.p. inclusief koffie).

Speciale brochure voor een eerste kennis-
making: Voor wie nog nooit in een casino geweest is,

die kan veel opsteken uit de voorlichtingsbrochure
waarde spelregels uitgebreid in staan plus informatie

overinstruktiemogelijkhedenen andere wetenswaar-
digheden. U kunt die halen vanaf 2 oktober bij het
casino en bij de VVV's in Haarlem, Zandvoort en
Velsen/IJmuiden of aanvragen bij de Nationale Stich-

ting Casinospelen, Postbus 7631, Schiphol-Centrum.

Casino Zandvoort
Badhuisplein 7, Tel.: 02507-7951

Publikatie van de Nationale Stichting Casinospelen. dooi de overheid aangeu e/en als enig concessionai is vooi de exploitatie van de mge\ olge de u et op de kansspelen m Nedei land toegelaten casino's
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ZANDVOORTSE AUTOVIERDAAGSE

Beste mensen van Zandvoort en omgeving. Alles is gereed om het balletje te laten rollen, de bezoekers te ontvangen
en Zandvoort op te stoten in de vaart der volken. Handig om alvast te weten dat de heren vanaf 19.00 u. een kolbert

dragen en 's middags in aangename vrijetijdskleding binnen mogen. Over de dames wordt niet gesproken, van hen
wordt als vaststaand aangenomen dat ze gekleed zullen zijn. En de inwoners zijn ook welkom, dit in tegenstelling tot

de meeste andere landen waar ze op straat worden gesmeten. Een kwellende onzekerheid minder dus.

Maar er blijven er nog genoeg over.

Zoals het gedrag van de klanten die, hoewel uiterlijk korrekt gekleed in kolbert en smetteloze vrijetijdsplunje, snode
plannen koesteren om de toeristiese trekpleister van de eerste orde een beentje te lichten. Grof uitgedrukt een poot

uit te trekken. De minister van binnenlandse zaken heeft laten weten voorlopig nog geen uitbreiding van de plaatse-

lijke politiemacht toe te staan en daarom moet men geheel vertrouwen op een eigen bedrijfsrecherche. Momenteel
beschikt men over vier rechercheurs in vaste dienst. Dit kwartet ordebewakers kan in tijden van nood een beroep doen
op een groep politiefunktionarissen b.d., die bereid zijn voor de fantastiese internationale attraktie pal te staan.

Verder zijn nogal wat speciale voorzieningen getroffen die uiteraard niet aan de grote klok worden gehangen.
Kom nou.
Het betreft hier in het bijzonder de bewaking van het geldtransport, de elektroniese apparatuur, de geldruimten, gas

water en licht. Wanneer het licht moedwillig onklaar wordt gemaakt treedt automaties een noodverlichting in werking.

Niemand komt dus ooit in het donker te staan, hoogstens in een kwaad daglicht, wanneer hij wordt aangetroffen met
zijn hand aan de schakelaar. Van de zijde van het huispersoneel valt overigens niets te vrezen. De bedienden zijn,

van hoog tot laag, doorgelicht.

Het spel kan beginnen.

Zandvoort gaat adembenemende tijden tegemoet.
Hoewel er voor gewaarschuwd wordt, dat de tijd van vroeger echt voorbij is.

Dat geeft dan weer een domper op de pret.

groeten uit zandvoort

Geïnspireerd op het grote sukses van
de 'Nederlandse Autovierdaagse' die
jaarlijks in Doetinchem wordt gehou-
den heeft de Evenementenkommissie
van de vvv in samenwerking met de
KNAC een 'Zandvoortse Autovierdaag-
se' georganiseerd. In een verzorgd pro-
grammaboekje vermeldt zij, dat Zand-
voort ook buiten het seizoen de moei-
te waard is, iets dat de circa 40 deelne-
mers (met in totaal 18 auto's) aan dit

rekreatieve evenement'nu zelf hebben
kunnen konstateren.

mevr. Kraan - Meeth

De autovierdaagse wordt omlijst door
een aantrekkelijk bijprogramma. Zo
werd gisteren de deelnemers na aan-

komst in hotel Keur een koffiemaal-

tijd aangeboden, waarna gestart werd
voor de IJmondro"ete. VanJaag zal de
Plassenroete worden verreden en mor-
gen de roete 'Achter de duinerij'. Een
gezellige avond zal deze derde dag be-

sluiten. Zondag tot slot een roete rond
de Bavo, waarna om 2 uur de afscheids-

koffie 70 meter boven de zeespiegel

wordt geserveerd.

Met dit evenement krijgen de reeds
leng gekoesterde plannen van de vvv
het seizoen te verlengen vastere vorm.
Want al zijn er een paar deelnemers
uit Haarlem en Amsterdam, de overgro-

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
200'0 Brandmeldingen
3043 -3044 Politie -

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-

verkeer, kiosk Raadhuisplein.

2525 Opgeven voor de zomervei'huur

van vrije woningen, flats en

2525 slaapkamer met ontbijt

2307 Horlogerie C.Waaning, Sophia-

weg4.
(023) 24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365 - Bentveld.

SAAB SKODA - POLSKI - dea-

ler - service.

7938' Eerste zandvoortse stormschade-

,' service.

2323 Autobedrijven Rinko, Oranje-

2424 straat 2-12. Off.-HENAULT
- dealer • service en verkoop;

2754 Adm. 'Kruisvereniging Zandvoort'

Zandvoort Vogelvlucht

Het voordeel van een

luchtfoto is dat er

veel op te zien is. Op
de hierbij afgedrukte

onderscheiden we bij

voorbeeld, te beginnen
uiterst rechts, de tram-

baan met de schapen-

hokken, het oude
postkantoor en daar-

naast hotel Suisse

Voorts het woonhuis
van dokter Varekamp
en de apotheek. Op
het grote terrein daar
tegenover zou later

het raadhuis verrijzen.

te meerderheid komt uit de rest van
het land en dat betekent uiteraard drie

overnachtingen per deelnemer. Eind
september wel te verstaan ' En dat is

iets waar elke vvv van een badplaats

toch wel trots op mag zijn.

sport — spel

Zaterdag 25 september wordt in de
sporthal Pellikaan het thuisprogram-
ma van Sporting/OSS afgewerkt. In de
pas gestarte volleybalkompetitie speelt

het eerste damesteam in de eersteklas-

se en de heren in de tweede klasse. Bei-

de ploegen maken zich op om in hun
poel hoge ogen te gaan gooien. De da-

mes, die na een leerzame stage in de
promotieklasse zijn teruggekeerd naar
de eerste klasse, kunnen dit seizoen,

niet geplaagd door vervelende blessure-

kwesties, onbevangen aan de start ver-

schijnen. Het team, dat is opgebouwd
rond de oude vertrouwde kern en aan-

gevuld met enkele enthousiaste nieu-

we krachten, zal opnieuw aansluiting

moeten zoeken met de volleybaltop in

de eerste klasse.

De heren maken een zeer goede kans
om dit seizoen eindelijk met een pro-

motie te besluiten. Kon vorig jaar

slechts één team naar de eerste klasse

promoveren —Heemstede werd in een

adembenemende race kampioen met
één punt verschil— dit jaar zijn de

reglementen gewijzigd en zullen twee
ploegen het promotiefeest kunnen vie-

ren. Het lijdt geen twijfel of Sporting/

OSS, dat met de hoofdaanvallers Jan
Dietz en de amerikaan Bob Duncan reeds

vorig jaar in iedere wedstrijd de tegen-

stander onder druk kon houden, zal

ook dit jaar weer een stevige greep op
het kompetitiegebeuren hebben. Nu dit

seizoen ook oud-HVS speler Henk Dors-

man zich weer op het thuishonk heeft

gemeld, kan het volleybal in Zandvoort
nog een grote vlucht nemen.
Programma zaterdag 25 september a.s.:

19.00 uur:

H4B Sporting/OSS 3 - Spaarne 7

H3C Sporting/OSS 2 - Gaz. H'stede afgel

D2A Sporting/OSS 2 - v. Nispen 3
20.00 uur:

H2B Sporting OSS 1 - PSVH 2

D1 Sprting/OSS 1 - v. Nispen 1

D3 Sporting/OSS 3 - FES 4
Uitslagen:

H4C PEN 3 - Sporting/OSS 4 1-3
D4B Sporting/OSS - Allides 8 0-3

Basketball is de meest beoefende sport ter wereld.

Ruim 40 miljoen mensen zijn op de een of andere manier

bezig met deze sport Ook in Zandvoort wordt basketball

steeds populairder. Dit seizoen meldden zich reeds zo'n

40 personen als lid van basketballvereniging "The Lions"

aan. Helaas is er daarom nog maar plaats voor :

2 jongenskadetten (14 t/m 16 jaar)

2 meisjes kadetten (14 t/m 16 jaar)

2 meisjesadspiranten (13 en 14 jaar)

1 jongenswelp (10 t/m 12 jaar)

4 meisjeswelpen (10 t/m 12 jaar)

Inlichtingen en/of aanmeldingen ('s avonds na 19.00 uur)

zijn verkrijgbaar bij .

P Bluijs, Brederodestraat 54, Zandvoort, tel. 39 77

OF
F. Termes, Brederodestraat 65, Zandvoort, tel. 36 92

WORDT LID VAN "THE LIONS",

WANT BASKETBALL ÏS GEWOON EEN FIJNE SPORT

VOOR

o wintersportvakantie

o een korte vakantie in de zon

o overwinteren in Spanje

o een kort reisje (4 of 5 dagen) naar

Londen — Wenen — Rome — Parijs —
Istanbul

o dit en nog veel meer : kunt u boeken

bij

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort.



76e jaargang no. 74 — verschijnt dinsdags en vrijdags

ra

£
vrijdag 1 oktober! 1 976JJl£

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

fse Roer
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,kon inginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv

(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f19.50 per jaar; per half jaarf 10. 50 perpostf 25.00

^J^J^IMMLIMBMMiWIMIIWiiiMlWiMWWMMWWBiBMlIWWMiWilIM—Wllllllllllllll II IIIIIIWM Illlllll II gf"

losse eksemplaren. f 0,30/advertentietarief f 0.21 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 29 11 087 / bank: ned middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60.221 / giro van de bank- 35555lnv de zandvoortse koerant



dierendag

is nodig...

Een lang gekoesterd ideaal dat het
beschermen van dieren eens overbodig
zal zijn dreigt zo langzamerhand een

utopie te worden. De inspekteurs ma-
ken in hun verslagen melding van

wreedheden die niet voor mogelijk

zijn gehouden. En alleen omdat hun
aantal onvoldoende is kunnen dieren-

mishandelingen bij b.v. transport naar

en van veemarkten plaats hebben. Ei-

volle vrachtwagens waarin de dieren

op elkaar geperst worden, laag op laag,

ze gaan toch maar naar het slachthuis!

Een schaap dat door de veekooplui
niet verder getrokken kan worden
blijft doodliggen. Een veulen dat wei-

gert in de veewagen te gaan wordt
door zo'n primitieve barbaar met z'n

mevr. Kraan - Meeth

klomp een paar keer in de buik ge-

schopt en vervolgens met de karwats

bewerkt. Uiteindelijk wordt het dier

de wagen ingeranseld. Maar niet al-

leen bij veetransport, ook op ander
gebied gebeurt er nog zo ontzettend

veel ellendigs. Zo dringt de 'Stichting

Kritisch Faunabeheer', vorig jaar opger
richt met als doel bet bevorderen
een wetenschappelijk en moreel ver-

antwoord faunabeheer, met klem aan
op verbod van de plezierjacht op wil-

de zwijnen. De zwijnen worden name-
lijk beschoten met dum-dum kogels,

die het lijf misvormen, zware en vrij-

wel ongeneeslijke wonden toebrengen
en een grotere shock-werking hebben
dan gewone patronen. Dum-dum ko-

gels behoren binnen het oorlogsrecht
tot de verboden strijdmiddelen van-

wege de wreedheid, maar wilde zwij-

nen en hun jagers vallen kennelijk niet

onder het oorlogsrecht, aldus de stich-

ting.

Kinderboerderijen waar kalkoenen,

fazanten en eenden het slachtoffer

worden van menselijke wreedheid en
's ochtens vaak doodgeknuppeld of
met een omgedraaide nek op het gras

liggen.

Een ander chapiter : dieren uitbuiten
als puur winstobjekt. Een voorbeeld ?

De walgelijkse praktijken in de varkens-
fokkerijen en het lot van het kistkalf

.

Een ander ander voorbeeld ? Legbat-
terijen, en daarom vermelden we met in-

stemming het idee van de aktieve lan-

delijke werkgroep 'Dier in Nood' om
eieren van scharrelkippen te propage-

ren. We kunnen met onze opsomming
nog heel lang doorgaan, helaas.

Maar dat heeft geen zin. Wel om vast

te stellen dat, we zeiden het meen ik

al, er meer inspekteurs moeten komen.
Er zijn er veel te weinig om het alle-

maal in het oog te houden. Maar
meer'inspekteurs aantrekken betekent
over meer geld moeten beschikken. En
daarom willen we besluiten met aan-

dacht te vragen voor de kollekte die

onze plaatselijke dierenbescherming

de komende week houdt. Want behal-

ve haar eigen aktiviteiten in ons
dorp werkt ze mee aan de landelij-

ke dierenbeschermingsweek door een
gedeelte van haar inkomsten daar voor
af te staan. Met uw gift volgende week
op lijst of in kollektebus kunt ook u
dus de afschuwelijke dierenmishandelin-
gen, waarvan wij in ons artikel slechts

een paar noemden, helpen bestrijden.

De raadsvergadering van afgelopen dins-

dag was er geen om uitgebreid over
naar huis te schrijven. De vijftien pun-
ten tellende agenda —inklusief de rond-

vraag -werd in hoog tempo door de
afgevaardigden afgewerkt en meer infor-
matie dan het memoreren van een aan-

tal formele handelingen zit er niet in.

o Aan de heer C.H. Vogt, direkteur

van publieke werken, werd eervol ont-

slag verleend en tot zijn opvolger werd
de heer N. Wertheim, tot voor kort
adjunkt-direkteur van pw, benoemd.

o De geloofsbrief van de heer J.G. An-
derson werd door een kommissie van
onderzoek in orde bevonden. De heer

Anderson zal de heer H.E. Bosman als

lid van de fraktie van de vvd in de zand-
voortse gemeenteraad opvolgen. Het
nieuwe raadslid zal in de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad wor-
den geinstalleerd.

o De aan de gemeenteraad gevraagde
garantie voor een geldlening t.b.v. de
aankoop van een pand voor de

Stichting Instituut voor Multidiscipli-

naire Psychologie Zuid Kennemerland,
waaraan ook de gemeente Zandvoort
deelneemt, werd op verzoek van het
kollege van de agenda gevoerd. B en
w hebben tijd nodig om een brief

over dit agendapunt, welke kort voor
de raadszitting was binnengekomen,
nader te bestuderen.

o Tegen het verlenen van een garantie
voor een geldlening van f 600.000,--
t.b.v. de inrichtingskosten van het
Wim Mensinkhuis had de raad in prin-

cipe geen bezwaar, maar de afgevaar-
digden Flieringa (inspraak nu) en me-
vrouw Hugenholtz (vvd) vonden wel

dat raadsleden over zo'n aanvraag

eerder dienen te worden geïnformeerd.
We worden nu voor een voldongen
feit gesteld, zei mevrouw Hugenholtz.
In dit geval kon het niet anders, ant-
woordde het kollege, maar in het ver-

volg zal er terdege op worden gelet.

o Bij het verlenen van een ekstra kre-

diet voor de bouw van een sportzaal

in Zandvoort Nieuw-noord t.b.v. de in

deze wijk gevestigde scholen, plaatste

cda-afgevaardigde De Pater een aan-

tal kritiese kanttekeningen. Zo vroeg
hij zich o.m. af hoe de kosten zo kon-
den oplopen en waardoor de gemeen-
te bij de eerste krediet aanvragen de
grondkosten was vergeten op te voe-

ren. Hij vroeg het kollege of er nog
iets meer vergeten was. In het alge-

meen brak hij een lans voor een ster-

ke kostenbewaking.
Wethouder Aukema van onderwijs en"
financiën weet de door de heer De
Pater bekritiseerde gang van zaken
aan de langdurige voorgeschiedenis
van hetprojekt en de ingewikkelde
procedure van voorbereiding. Letter-

lijk iedere instantie op sport- en on-
derwijsgebied had er zich mee be-

moeid met het gevolg dat er steeds op-
nieuw wijzigingen in het oorspronke-
lijke ontwerp werden aangebracht.
Nee, er had bepaald geen zege op ge-

rust, aldus de wethouder. Nu maar
hopen dat de bouw van de zaal vlot
verloopt.

o Na de rondvraag was het moment
aangebroken waarop afscheid werd
genomen van het raadslid H.E. Bosman
in verband met zijn benoeming tot bur-

gemeester van Heeze (Noord-Brabant)

Burgemeester Nawijn zette de kwali-

teiten van zijn toekomstige kollega nog
eens op een rijtje —vermogen om te

luisteren, kritiese benadering van pro-

blemen en ruimheid van opvatting-
en vvd wethouder Attema liet zijn ge-

moed de vrije loop. 'Henk noem ik je

en Henk zal ik je blijven noemen ook
als je burgemeester bent', zei de
portefeuillehouder aangedaan.
De heer Bosman beantwoordde de
sprekers door hen, de overige leden

van het kollege en de raadsleden dank
te zeggen voor hun steun en kollegiale

samenwerking.
'Ik heb hier een prettige tijd gehad'. al-

dus de heer Bosman.
En toen was het voorbij, de zitting

van de gemeenteraad.

nieuws
kort & klein

• In verband met de vestiging van
een1<asino in Zandvoort —morgen
wordt het speelhuis voor het publiek
opengesteld— heeft burgemeester A.
Nawijn uitbreiding van het huidige
politiebestand gevraagd aan de minis-
ter van binnenlandse zaken. De minis-
ter heeft de heer Nawijn geantwoord
voorlopig nog geen aanleiding te zien
dit verzoek in te willigen. Hij wil de
ontwikkeling m.b.t. de beveiliging,

etc. eerst afwachten alvorens met de
aangevraagde versterking akkoord te
gaan.

• Vorige week vrijdag is op de boule-
vard de auto leeggeroofd van een pas
getrouwd echtpaar. Uit de wagen ver-

dween al het geld voor de huwelijks-
reis, de paspoorten, het rijbewijs, drie
koffers met kleding en fotoapparatuur
met de nog niet ontwikkelde filmpjes
van de trouwerij. De totale waarde
van de goederen wordt geschat op
f 2.000,--. Het echtpaar voelt zich nog
het meest gedupeerd door de verdwij-

ning van de foto's van de bruiloft.

De films —en hopelijk ook de andere
spullen— kunnen worden terugbezorgd
op het adres Spaarnwoudestraat 1 1 rd.

in Haarlem.

• Tijdens een in de nacht van zaterdag

op zondag door de politie gehouden al-

koholtest werden in totaal 175 auto-

mobilisten gekontroleerd. Aan drie

bestuurders werd in verband met een
te hoog percentage alkoholgebruik

een rijverbod opgelegd. Elf automobi-
listen bleken op het moment van het

onderzoek niet in het bezit van een
rijbewijs. Zeven bestuurders hadden
geen kentekenbewijs bij zich. In één
geval werd proces-verbaal opgemaakt
omdat de autogordel niet was beves-
tigd.

» Verdacht van het vernielen van
drie zitbanken langs het rijwielpad

nabij de algemene begraafplaats en het
openbreken van het wegdek hield de
politie zondagmiddag drie zandvoort-
se knapen aan. Tijdens een verhoor
op het buro bekende het trio de ver-

nielingen te hebben aangebracht.

• De zandvoortse padvindsterafdeling
'De Zeedistels' heeft de twee bestaan-
de groepen van resp. kabouters (7-10
jaar) en padvindster (10-14 jaar) uit-

gebreid met een derde groep van
meisjes boven de 14 jaar. Deze groep
met de naam de 'Sherpa's' werd tij-

dens een onlangs gehouden bijeen-

komst in het kluphuis van 'De Zee-
distels' aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg, of-

ficieel geinstalleerd. Zij die geïnteres-
seerd zijn in een van de drie groepen
padvindsters kunnen zich opgeven bij

mevrouw Honderdos, Celsiusstraat 89
Zandvoort.

familieberichten familieberichten

i16.000.-,

voor zo'n

celica1600st
voor sportief
en tóch nog
betaalbaar
autorijden

Barnhoorn
TOYOTA®

Heden is overleden mijn lieve vrouw, onze moeder en grootmoeder

ALIDA AUKEMA
geb. van Dijk

op de leeftijd van 75 jaar.

Zandvoort, 29 september 1976.
Kostverlorenparkweg 17.

Uit aller naam :

M. Aukema

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van Onder-
ling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort; vrijdagmiddag en zater-

dagmiddag van 16.00 uur tot 16.30 uur.

De crematie zal plaats hebben maandag 4 oktober om 14.30 uur in

het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Kostverlorenparkweg 17 omstreeks 13.50 uur.

Liever geen bezoek aan huis.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 3 oktober a.s.:

10.30 uur: Ds. O. Mataheru. gezins-

dienst en bediening H. doop.
10.30 uur: Juegdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 oktober a.s.:

1Q.0O uur: Ds. P. van Ha II

19.00 uur: Ds. A. Heuzeveld te Haar-

lem-Oost.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 3 oktober a.s.:

10.30 uur: Mej. ds. J. Kuper n.h. Aer-
denhout.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
"ST. AGATHA"

zaterdagavond 19.30 uur, misviering,

zondagmorgen 9.45 uur, misviering,

zondagmorgen 11.15 uur, misviering,

m.m.v. dames/herenkoor.

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondag van 9.30 tot 11.30 uur
lezing en bijbelstudie In het Gemeen-
schapshuls, ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 on
16 uur, woensdag 20 uur, diensten
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 6 september 's middags 3 uur
samenkomst in huize „Pniel", Zuider-
straat 3

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen ove^ de zondagsdienst

worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 2 en zondag 3 oktober a.s.:

Zr. E. Poldervaart-Spaans, Kruislaan
54, Hoofddorp, tel. 02503 - 1 60 00.

heemstede: roemer visscherplein 19-21

* haarlem: zijlweg 25 (023) 242250

burgerlijke stand

overleden : Johanna Wilhelmina
Wagner, oud 98 jaar, gehuwd geweest
met J.W. Polderman; Johann Gerard
Dorschman, oud 40 jaar.

ondertrouwd : Antonius Johannes
Castien en Anna Maria Kraaijenoord;
Cornelis Visser en Astrid Wilhelmina
Amelia Schouten.

gehuwd : Vistor Ernest Rosé en
Nicotine Sylvia van Duijn; Michael
Adrianus Vork en Anna Christina Lo-
ver; Albert Jan Hermanus Jacobs en
Catharina Hendrika Schoo; Albertus
Cornelis den Hartog en Louise Floren-
tine Caroline Jentink.

geboren buiten de gemeente : An-
nemarijn, dv. K. Laan en A.M. van der
Sommen.

overleden buiten de gemeente : Ma-
ria Geertruida Francisca Lammers, oud
56 jaar, gehuwd met G.H. Beenhakker;
Gijsbert Jan de Vries, oud 75 jaar; Cor-

nelis Johannes Hessels, oud 48 jaar, ge-

huwd met D.W. Boersma; Daniël Schip-

per, oud 75 jaar, gehuwd met M. van

Dalen; Jan Bos, oud 55 jaar, gehuwd
met M. Meerding.

Wat dacht u \an Spaarbiljcttcn

aan toonder? Ze zijn niet op naam,

dus makkelijk o\erdraaj»baar.

Keuze uit 2 of 5 jaar vast.

/paarbank
'Uje/t nederlond

spaarspeaalisten sinds 1817

oor klasse-bewuste disgenote

schaap
halte.straat 10 / zandvoort



Bouwonderneming
LUITEN B.V.
Hannie Schaftstraat 150

Haarlem

Tel (023) 32 1272

na 18.00 uur 33 8043

vraagt

VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN
voor werk in ZANDV00RT

Spoedige in diensttreding is gewenst.

Als gasten van de zandvoortse Lions brachten twaalf gehandikapte inwoners van Rotterdam zaterdag j.l.

een bezoek aan onze badplaats. Na een tocht per auto door de Kennemerduinen en een kijkje op de ten-

toonstelling "van vloedlijn tot binnenduin" werd in Kraantje Lek geluncht. Vervolgens bracht het gezel-

schap een bezoek aan het Dolfirama om na afloop van de dolfijnenshow de thee te gebruiken in Bouwes
Palace. Deze zelfde dag bezochten twaalf bewoners van NieuwU nicum Rotterdam. Jaarlijks wordt door
de Lions in Zandvoort een dergelijk evenment georganiseerd en daarbij wordt, zoals president Harry Pot
dankbaar konstateerde, van alle kanten steede de grootst mogelijke medewerking ondervonden.

zijn wij helaas genoodzaakt twee en een halve
week TE SLUITEN.

Na een druk seizoen zijn óók wij aan vakantie

toe.

Wij vertrouwen dat u hiervoor begrip heeft.

OP VRIJDAG 22 OKTOBER zijn wij

weer OPEN en staan weer graag tot.uw dienst.

£oitfu*t Mo* Vetit'

"het adres voor goede haarverzorging"
Hogeweg 27
Zandvoort.

Te koop aangeboden :

BMW2000Tilux'70,
kleur met. blauw. Vraag-
prijs f 1.250,-. Tel. 55 24.

HERENKAPPER
PETER VAN POEKE

v/hC. Spoelder

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

Haltestraat 14 - telefoon 2462

Dinsdagmorgen 5 oktober om 1 1 uur opent

STOFFENHUIS

BROMET
aan de Passage 1 8

Als openingsreclame deze week :

prachtige flanel 150 cm breed f9,95 p.m.

bouclé strepen 150 cm breed f 9,95 p.m.

Geopend van maandag t/m vrijdag van 1 1-5 uur;

vitrages r
,''v^

:
'
? Óvergi>rdij hén'^:

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 - Tèï? (02507) 6975

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

j

Daar wij op zeer korte ter-

mijn onze huidge huurwo-
ning moeten verlaten in ver-

band met afbraak is het ko- -

pen van een woning voor
ons dus URGENT gewor-
den.

Wij hebben gespaard voor
een KOOPWONING die

wij zo spoedig mogelijk wil-

len betrekken.

WIE HELPT ONS, en wil
aan ons zijn of haar huis te

BELEG UW GELD
IN EEN STUKJE
AMERIKAANSE GROND.
Brieven onder nr. 742 buro
van dit blad.

WOONAPPARTEMENT
(woon/slaaprdimte, kookge-
legenheid en bad) ca. 40 m~
met balkon voor langere ter-

't.(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

koop aanbieden ?????? mijn te huur of te koop ge

Bericht ons gauw in brieven zocht. Zo mogelijk dicht bij

onder nr. 740 aan het buro
van dit blad.

TE KOOP grote 'Junker'

geiser, weinig gebruikt f

100,-. Weimarweg 4.

TE HUUR AANGEBODEN

strand, respektievelijk uitzicht

op zee. Aanbiedingen aan
Otto van Lengerich, Josef Ties-

meyerstrasse 19,4441 Ems-
büren, Deutschland.

BURGEMEESTER VAN
ALPHENSTRAAT - ZAND-

zit- slaapkamer met badkam. wr>r»DT . „ a ~„j„..u n i,„
Pn i^ww^piri n,vi,t

V0QRJ, } goed onderh. 3-ka
en kookgelegenheid. Dicht

bij strand. Voor persoon
liefst b.b.h.h. Brieven onder
nr. 741 buro van dit blad.

TE KOOP AANGEBODEN
zwart bankstel met groene

kussens f250,-. Haarlem-
merstraat 62.

te koop

STAANDE HORLOGE
orgineel Westminster,
prijs f2.050,-. tel. 76 15
na 18.00 uur.

merflat(hoek) gelegen op 6e
etage, blokverw.
Ind. : Entree, toilet, keuken
royale woonkam.. 2 slp.kam
badkam. , en douche. 2 balkons
(n.eno.) f 117.500,--

Makelaar taxateur W. Bos b.v.

lid NBM/MCC, Zandvoortse-
laan 57, Heemstede, tel. 023
-2837 40*b.g.g.023-
25 30 91.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds, drukker
...........................................

GEVRAAGD voor duitse

families vrije woningen, of
gedeelte voor plm. 5 mnd.
voor direkt in Zandvoort
of omgeving. Tel. 25 25.

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversfetingen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3
telefoon 02507 -34 12

gezichts- en lichaams-

massage .voor -

dames eh heren

EJTLrn
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor de leden komen beschikbaar :

1. de flatwoning

VAN LENNEPWEG 16-11

bestaande uit : woonkamer, 3 slaap-

kamers, douche.
Huurprijs f 169,60 per maand.

2. de eengezinswoning

J.P. THIJSSEWEG 19

bestaande uit : woonkamer, 4 slaap-

kamers, douche, zolder, individuele

centrale verwarming.
Huurprijs f. 236,60 per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt

op rangnummer. Het bestuur verstrekt

een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning be-

rust bij Burgemeester en Wethouders. Het
inkomen van het gezinshoofd is medebe-
palend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving schriftelijk voor dinsdag öoctober

a.s. 19.00 uur, aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermelding

van lidmaatschapnummer en geboortedatum.

De uitslag van de voorlopige toewijzing

zal eerst op donderdagmiddag 7 october a.s.

om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

Verhuur - Inrichting

'DE WITTE ZWAAN"

eenTe koop aangeboden

PARADISOf 1.200,-.
Bilderdijkstraat 17, tel. 6773.

JONG ECHTPAAR
ZOEKT
KOOPWONING

uitsluitend van partikulier.

Brieven onder nr. 620 buro
van dit blad.

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713. tel. na
18.00 uur tel. 6658.

't (Kin<tei*)winkeltje

Buureweg 1 - 3 telefoon 65 80

is deze winter GESLOTEN
van 17 oktober tot half februari.

Iedereen die de komende weken nog wat
aankopen wil doen kunnen we helaas geen
grote keus meer bieden, maar wel volop

VOORDEELTJES
Een groot deel van de kollektie is afgeprijsd

en op de rest is 10 °/o korting.

Half februari starten we weer met een
volledig nieuwe kollektie voor jongens en
meisjes van 2 tot 16 jaar en voor dames
tot maat 38.



Klein en groot
eten

V.d.WERFF'S
'brood
GarthüiipJoin 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tol. 21 29

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (023) 311140

thorbcckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

ZANDVCfORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

9 modellen tussen zo'n

10 en 14 mille

SimeallOO
9 verschillende modellen. 9 verschillende karakters.

Maar altijd uiterst compleet.
Van de goedkoopste tot de duurste.

Komtumaar kijken
Autobedrijf

"[£T VERSTEEGE
iPHnron,,

Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345imml
Zandvoort

Een Chrysler SimcaDeale

KentuhetWimMensink-Huis
inZandvoort?

Het Wim Mensink-Huis hoort thuis onder de vleugels van het Reinalda-Huis in Haarlem.

Onder één direktie dus met één filosofie. Net als in het Remalda-Huis kent men in het Wim Mensink-Huis
de waarde en positieve doorwerking van een goede individuele verzorging van de bewoners.

In het Wim Mensink-Huis wonen slechts 38 gasten, die een wat meer persoonlijk gerichte begeleiding

vragen. Daarom is er in het Wim Mensink-Huis een prettige, huiselijke sfeer, gedragen door gemotiveerde
en deskundige leiding en medewerk(st)ers.

Om de kwaliteit van de verzorging

te kunnen blijven garanderen
kan de staf worden versterkt met
een full-time

zieken- of bejaarden-
verzorgende
met een werktijd van 08.15 tot

17 00 uur en een half-time

ziekenverzorgende
met een werktijd van 08.15 tot

13 00 uur.

Bovendien is er plaats voor een

verpleegkundige A
voor de avonddienst van"17.00

tot 23.30 uur van donderdag tot

en met woensdag 7 avonden op
7 avonden af

De honorering van alle funkties

is vastgelegd in de CAO
Bejaardentehuizen.

Zandvoort is een prettige plaats

om er te werken. Daarom worden
sollicitaties, vanuit de regio

verwacht Dat hoeft geen pro-

blemen op te leveren. Vervoer
van en naar huis kan in overleg

worden geregeld. In ieder geval

worden de kosten van woon-werk
verkeer vergoed.

Neem eens kontakt op met de Heer R. Bropkman, Algemeen Direkteur van het Reinalda-Huis

(023-33 91 09) of schrijf hem een sollicitatiebrief: Reinalda-Huis, Leonard Springerlaan 1, Haarlem

Reinalda-HuisHaarlem

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023- 260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 37Ö9

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar 0.9.

H3
üdNBM
UdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties . Assurantiën Hypotheken

De
Steenhouwer

b.v.

Toekomstig adres voor Kantoor3 Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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kasino met alles

erop en eraan
In Nederland gebeurt alles vijftig jaar later zou de dichter Heine zich eens heb-

ben laten ontvallen. Nou en als het dan zo ver is worden alle registers openge-

trokken om het verleden hier zo natuurgetrouw na te bootsen. Zo moet het

interieur van een gokpaleis er aan het begin van deze eeuw ergens aan de
franse zuidkust hebben uitgezien. Een kruising van een dekor uit 'De Wrekers'

en een tableau uit het wassenbeeldenmuseum van madame Tussaud. Bij de
opening stonden zij allemaal rond de speeltafels geschaard, enigszins bijge-

kleurd door het getemperde licht in het speelhol.

De staatssekretaris van akonomiese zaken Hazekamp en zijn kollega van justi-

tie Zeevalking. Twee departementen die in eikaars verlengde liggen. De oud-
minister en eks-staatssekretaris Veldkamp, die wel de startmotor van het gok-

wezen in Nederland wordt genoemd en oud-Tweede Kamer voorzitter Van
Thiel, welke voor de staat een oogje op roulette- en blackjack tafel houdt.

En verder de kamerleden Geurtsen en Van Schaik die het parlement omturn-
den. Zij allen deden wat er van hen verlangd werd en in een woord onberispe-

lijk.

Maar er waren ook genodigden die zich niet wisten te gedragen. Het balletje

waarmee de staatssekretaris van ekonomiese zaken het kasino in Zandvoort
opende was nauwelijk tot stilstand gekomen of lieden, die wat hun smettelo-

ze kleding betreft niet van de andere gasten waren te onderscheiden, probeer-

den zich door middel van vals spel te verrijken. Zeevalking van justitie kon
bijwijze van spreken Hazekamp van ekonomiese zaken direkt aanvullen. Maar
hij hoefde niet persoonlijk in te grijpen. De alerte bedrijfsrecherche pakte de

valsspelers bij de kraag van de smoking en werkte hen het speelhuis uit. Op
de openingsavond vijfentwintig en tijdens het weekeind nog eens vijftien in

totaal.

Het zijn pusseteurs, de naam voor valsspelers, die meestal in groepjes van drie

opereren en trachten in te zetten als het balletje is gaan rollen.

Zo vals als het maar kan dus.

Met de pusseteurs heeft het pusseteurisme —in onze landstaal etterei— in

Zandvoort zijn intrede gedaan. Wij hebben er weer een nieuwe fantastiese in-

ternationale attraktie bij.

nieuws
kort&klein

• Tengevolge van een foutieve hande-

ling bij het frabrikageproces brak gis-

termorgen omstreeks zeven uur brand
uit in een der afdelingen van de Corodex
fabriek in Zandvoort-noord. Het perso-

neel van het bedrijf nam direkt het

blussen van de vuurhaard ter hand en
slaagde er in deze te lokaliseren. De in-

middels gearriveerde brandweer zorgde
voor de nablussing. De schade wordt ge-

raamd op enkele duizenden guldens.

• Gisterochtend konden de dames
Blaauboer en Nawijn van het plaatse-

lijk komité kinderpostzegels het dr. G.
J. Plantinghuis gelukkig maken met
een cheque van f 2.500,--. Het bedrag
zal dienen t.b.v. de inrichting van een
spelkamer voor de psycholoog, te ge-

bruiken bij speltherapie voor kinderen.

BBMBHHBBHHBnBBBBBBBBnn

eanduüürrse haeranr

foto's Frans van Loon

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren de
uitwedstrijd tegen GVO —op de laatste

plaats in de derde klas kompetitie— met
0-3 gewonnen.
De doelpunten werden in de tweede
helft van de ontmoeting gemaakt door
Kees Bruin, Liva Lock en opnieuw
Kees Bruin. Het zag er overigens in de
beginfase van de wedstrijd niet naar

uit dat Zandvoort hoge ogen zou gaan

gooien. Integendeel. De verdediging

van de kustbewoners kreeg het bijzon-

der zwaar te verduren en als keeper

Pellerin zich niet als een rots-in-de-

branding had opgesteld, zouden de

gastheren ongetwijfeld de leiding heb-

ben genomen. Later kreeg Zandvoort-

meeuwen meer vat op het spel en werd
aan het eind van de eerste helft door
het trio Teun Vastenhouw, Alex Hee-

semans en Henk Kinneging de basis

gelegd voor de suksessen in de twee-

de helft.

Voor de aktieve Liva Lock eindigde

de wedstrijd met een blessure. Kort na-

dat hij het tweede doelpunt had ge-

scoord liep hij bij een botsing met een
tegenstander een neusverwonding op
en werd voor nader onderzoek naar

een ziekenhuis overgebracht. Daar
bleek dat Lock zijn neusbeentje had ge-

broken. In het veld werd hij vervangen
door Gerrit Halderman. Eerder was Ri-

chard Kerkman vervangen door Wim
van Staveren. Zandvoort heeft door de-

ze overwinning weer aansluiting gekre-

gen bij de drie koplopers in de kompe-
titie.

Onderstaand ranglijstje maakt dit dui-

delijk

DANSCENTRUM
danskampioen van Nederland 1975

in oktober starten wij nog enkele beginnersklups
in diverse leeftijden.

DEZE WEEK INSCHRIJVEN:
Dorpsplein 2, 's avonds van 7.00 tot 9.00 uur.

Tel. privé 02207 - 15328 's avonds 02507 - 2164

DRC



zo simpel ligt dat
foto Frans Groenheide zandvoort

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang

van 11 oktober 1976 gedurende 14 dagen ter gemeentesekretarie

(bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) voor een ieder

ter inzage liggen de volgende bouwplannen :

1. uitbreiding woning Brederodestraat 78
2. uitbreiding woning Brederodestraat 107
3. bouw garages met kantoorruimte Kostverlorenstraat 115
4. uitbreiding bejaardentehuis Herman Heijermansweg 1.

Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan een ieder

schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaren tegen boven-

vermelde bouwplannen indienen.

Zandvoort, 1 oktober 1976.
De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 2e
lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat

de gemeenteraad bij besluiten van 28 september 1976 op grond van
artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor onderstaande per-

celen bestemmingsplannen worden voorbereid :

1. Brederodestraat 78
'

2. Brederodestraat 107
3. Kostverlorenstraat 115
4. Herman Heijermansweg 1.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekening, waarop
met rode omlijning de percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter

gemeentesekretarie (bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning) ter inzage.

Zandvoort, 1 oktober 1976.

De woningen aan de Kleine Krocht zijn nu allemaal ontruimd en zullen binnenkort worden afgebroken
om plaats te maken voor de toekomstige uitbreiding van het raadhuis dat dan de naam van stadskantoor
krijgt. Want een plaats met een kasino is geen dorp maar een stad.

Maar dit terzijde en verder niet ter zake doende.
Wel ter zake is de vraag of er nog woningnood is.

Ja hoor, die is er nog, zoals onlangs werd bevestigd tijdens een openbare vergadering van de raadskomis-
sie van puDÜeke werken. Voornamelijk onder jonggehuwden die wel eens in de verleiding komen een
leegstaande woning te kraken. En om het jonge volkje voor een dergelijke misstap te behoeden, oftewel
het oneigenlijk gebruik maken van de benarde situatie, werd in de kommissie sloop geadviseerd.

Sloop door zowel de voorhamer als de bulldozer lost alle moeilijkheden rond de woonproblemen op.
Wanneer u een ontruimd woonhuis naast een gesloopt perceel legt, ziet u direkt het verschil. Het een
staat leeg en het andere is weg, kan niet meer worden gekraakt, bezet en door de sterke arm ontruimd.
Vooral dit laatste geeft veel leed en verdriet.

Zo moet de zaak worden aangepakt en niet anders.

Wanneer alle woonhuizen zijn verdwenen zijn er ook geen huisvestingsproblemen meer.
Zo simpel ligt dat.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

waterstanden

o kt.



76e jaargang no. 76 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 8 öfctober 1976

L
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

L
fse Roer

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv

(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f1S.50per jaar; per half jaar f10.50 per postf 25.00
^ iwiimiMiii ! immuun mini"

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0,21 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank- ned middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

voor vluchtelingenaktie

200 kollektanten nodig
Ter voorbereiding van de Nationale

Vluchtelingenweek'76 in de week van

25 t.e.m. 3 oktober vond afgelopen

maandag en het Gemeenschapshuis on-

der voorzitterschap van burgemeester
A. Nawijn een gekombineerde bijeen-

komst plaats van het inmiddels gevorm-
de komité van aanbeveling en het werk-

komité dat de uitvoering van de aktie

zal organiseren en koördineren.

De aktie zal er op gericht zijn gelden

bijeen te brengen om tenminste der-

tigduizend vluchtelingen in de landen

waar zij zich bevinaen te huisvesten en

werk te verschaffen. Gedurende de

Vluchtelingenweek zal het publiek uit-

voerig over het projekt via radio en te-

levisie worden geïnformeerd.

Op woeisdag 27 oktober zal in Zand-
voort huis-aan-huis een enveloppe met
informatiemateriaal plus een envelop-

pe voor een geldelijke bijdrage worden
uitgereikt. Deze laatste enveloppe zal

op vrijdag 29 oktober worden opge-

haald. In de week van de aktie zal op
de plaatselijke kerkgenootschappen een

beroep worden gedaan, de vaak erbar-

melijk situatie van de vluchtelingen

onder de aandacht van de kerkgangers

te brengen. Aan de direkties van de
bejaardenhuizen zal worden gevraagd

de inzameling onder de bewoners op
zich te nemen.
Tijdens de bijeenkomst in het Gemeen-
schapshuis kwam men tot de konklusie

dat voor de aktie in Zandvoort zeker

tweehonderd kollektanten nodig zullen

zijn. Het twintig leden tellende aanbe-

velingskomité deed de toezegging dat

ieder lid afzonderlijk zou trachten elf

kollektanten aan te trekken. Ingezete-

nen die zich als kollektant(trice) be-

schikbaar willen stellen worden ver-

zocht zich voor 1 1 oktober a.s. te wil-

len opgeven bij ' et sekretariaat van het

werkkomité; Raadhuis, tel. 4841. De
minimumleeftijd voor kollektanten

werd bepaald op 16 jaar. leder van de
tweehonderd kollektaten zal circa 35
adressen moeten bezoeken. Er zal zo-

veel mogelijk naar worden getreefrl dat

ieder in zijn of haar wijk kan kollekte-

ren.

raadslid uit

ergernis

over kommissie
geboren : Patricia Catharina Jacobine

Hélène, dv, A.J. van der Wal en M.J.H.

Versluis; George Philippus, zv,.G.P. Waa-
ning en H. Buisman; Daniël Michiel, zv.

T.F. van Houten en M.H. Epker.

overleden : Alida van Dijk, oud 75
jaar, gehuwd met M. Aukema.

ondertrouwd : Nicolaas Luijkx en

Aaltje Krist.

gehuwd : Pieter^lohan Veenman en

Monique van den Berg; Engel Stobbe-

iaar en Emerentia Christina de Vlieger;

Hendricus Martinus Louwen en Marijke

Cornelia Ernestine Weber.

waterstanden

okt. H.W. L.W. H.W. L.W.
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Geachte redaktie,

br is weei eens iets gebeui d wat mij

naai de pen deed grijpen, als liet kan,

misschien is het toch wel de moeite
waard om er een plaatsje voor in te

ruimen clan bij voorbaat bedankt '

Bij het opruimen van mijn lektuurbak,

kwam ik enkele tweemaandelijkse me-
dedelingen tegen van het gemeentebe-
stuur van ons dorp
Ik wist ineens weer, waarom ik as be-

vvaaid had, het betrof de post 'vernie-

Lingen', die ik maar met zo zonder

meer als kennisgeving had geaccepteerd,

Uit de verzamelde exemplaren van

februari t/m iuh kwam ik met een een-

voudig optelsommetje tot het ontstel-

lende bedrag van f 23 589,69
Dit is dus het resultaat van stomme ver-

nielzucht in een halfjaar tijd en dat

gaat maar door '

Om van te schrikken — en stil te wor-
den

't Zou met elkaar toch ook anders kun-
nen

Hoogachtend,

J C Kuiper-Pddbey

m

In de sporthal Zeewijk te I Jmuiden
hebben de Sporting/OSS-dames vrijdag

in een ruim anderhalf uur durende wed-
strijd tegen het verrassend goede, pas

gepromoveerde, SBIJ een kostbare 3 1

overwinning behaald In een enerveren-

de slotfase bleven de zandvoortse dames
met 15-13 hun tegenstanders net voor

Er was een hoopvolle verbetering in

het spel merkbaar ten opzichte van de

wedstrijd tegen v Nispen,veertien da-

gen geleden.

Stand aan de kop
1.FES 2-4 6

2. SBIJ 3-4 7 3

3 Sport./oss 2-3 5-3

4 Alhdes 1-2 3-1

Overige uitslagen
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WONINGRUIL
Deventer/Zandvoort

Aangeb.: won a d. IJssel,

bev voortuin, serre woonk
met open keuken, overdekt

binnenplaats, kelder. Ie et

voorkamer met balkon, ach-

terkam 2e et 2 zolderkam.,

douche gelegenh , vliering

Gevr.: dito of grotere wo-
ning in Zandvoort.
Brieven onder nr 760 bu-

ro van dit blad

WERKSTER gevraagd voor
1 ocht ï.d week Lorentz-

straat2,tel 62 86.

Gevr. HUISH. HULP plm
18 jr in artsengezin met
2 kinderen. Tel 023-
24 29 62 na 19.00 uur

TE KOOP BMW 2000 ti/

tilux, kleur met blauw
t'70,Tel 55 24

TE KOOP AAGEBODEN:
wandmeubel (uitneembaar)
uitschuiftafel m. 4 st.,3-zits

en 2-zits bank en 1 feau-

teuil, ronde salontafel en
hoektafel. Alles z g a n
Tjerk Hiddestr 75, tel

78 74

2 WERKENDE JONGE
mensen zoeken met spoed

ETAGE of VRIJE WOON-
RUIMTE

met keuken, douche en toi-

let in Zandvoort Huur plm.

f 400,-- per maand. Tel

02502 - 72 73 (na 18 00u)

Te koop Ankercassa 3 mnd
gebruikt, 4 telwerken, vr pr

f 1.750,- Tel. 58 93, dins

woensd. bellen tussen 1 1 en

14 00 uur.

GEVRAAGD, garage of
ruimte voor stalling Harley
Davidson. R. Reumerman,
Zandvoortselaan 12, tel

2515

GEVRAAGD voor duitse

families vrije woningen, of

gedeelte voor plm 5 mnd
voor direkt in Zandvoort
of omgeving. Tel. 25 25.

JONG ECHTPAAR
ZOEKT
KOOPWONING

uitsluitend van partikulier

Brieven onder nr 620 buro
van dit blad

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hesielj

Leidsevaart 82, tel (0231
316092 Haarlem

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Bu ureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds- drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W Draijerstraat 5

Zandvoort

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemmgstraat 146 tel. 51 85
Medisch gedipt pedicure van

het Ehsabeth Gasthuis behan-

deling ook aan huis Bij geen

gehoor bellen na 19 00 uur

Daai wi| op zeer korte ter-

mijn onze huidge huurwo-
ning moeten verlaten in ver-

band met dfbraak is liet ko-
pen van een woning vooi
ons dus URGLNT gewoi-
dcn
Wij hebben gcspaaid voor
een KOOPWONING die

wij zo spoedig mogelijk wil-

len betrekken

WIE HELPT ONS, en wil
aan ons zijn of haar huis te

koop aanbieden ??>???
Benchl ons gauw in brieven

onder nr 740 aan het buro
van dit blad

BELEG UW GELD
IN EEN STUKJE
AMERIKAANSE GROND
Brieven onder nr 742 buro
van dit blad

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Grof huisvuil wordt gratis opgehaald :

voor de maandagwijk: op de Ie en 3e woensdag van de maand,
voor de dinsdagwijk : op de 2e en 4e woens.lag van de maand.

Het grof huisvuil kan op deze woensdagen voor 7.30 uur v.m.,
zonder voorafgaande kennisgeving, op de rand van het trottoir
worden aangeboden.

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

play-in «üp

Kom naar de Play in waar het

leven een spel is De hyper

modernste speelhal mei de aller

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendi)k 37

Grof huisvuil moet gebundeld zijn in bundels niet langer dan
1.25 m en niet zwaarder dan 40 kg.

Grote stukken, zoals koelkasten, fornuizen e.d. mogen niet

groter dan 1.25 x 0,80 x 0,80 m en niet zwaarder dan 50 kg.

zijn.

Materialen van sloop- en bouwwerkzaamheden worden niet

meegenomen.
Particulieren kunnen kleine hoeveelheden puin (minder dan 1/2
m3) brengen naar de remise van de dienst van publieke werken,
Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdens de gewone werkuren en op
maandagen tot 7.00 uur n.m., of naar het overlaadstation aan de
Van Lennepweg, tijdens de gewone werkuren op de eerste vier

woensdagen van de maand.

Tevens kan grof huisvuil op alle woensdagen, tijdens de gewone
werkuren, worden gebracht naar het overlaadstation. Op ande-
re dagen wordt geen grof huisvuil aangenomen.

De wnd. directeur,

ing. N. Wertheim

belangrijke adressen

4444
2000
3043
3044
4841
2262

Politie (alleen noodgevallen)

Brandmeldingen

Politie

Gemeentesekretane
Informatieburo Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein
Opgave van uw huis, flat of
woning voor tijdelijke verhuur,
en uw slaapkamers met ontbijt

Horlogene C Waaning, Sophia
weg 4
242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB - SKODA - POLSKI -
dealer-service.

Eerste zandvoortse stormschade
service

Autobedrijven Rinko, Oranje
straat 2-12 Off. RENAULT
dealer service en verkoop
Adm. Kruisvereniging Zandvoort
Zandvoortse Koerant *

HERENKAPPER
PETER VAN POEKE

v/h C Spoelder

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

Haltestraat 14 - telefoon 24 62

AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTEN

Middagkrant vraagt voor Zandvoort

een AGENT
De werkzaamheden bestaan uit

* het delen van kranten aan bezorgers,

het bezorgkorps in stand houden,

een eenvoudige administratie
V

De kranten worden aan huis bezorgd

Telefomese opgave 020 - 91 44 00, toestel 371/372

VOOR DE

TVAKANTIE
KUNNEN WIJ NOG VOOR
U RESERVEREN NAAR :

Grote Krocht 20.
tel 2560, Zandvoort

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Welkeauto heeftevenveel
te bieden alseenSkoda?

GARAGEBEDRIJF

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (025) 3I1I40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

FlintermanBV
Zandvoortselaan 365 Bentveld - Aerdenhout

Tel: 023-242212
Showroom ook zaterdags geopend van 10-17 uur.

SKODA© v.a.f 7729.



LEPRABESTRIJDING
AKTIE ZANDVOORT

Voor projekt Kasulu in Tanzania

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Bank

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880

UW GIFT ISWELBESTEED\J

Ü*t. WQm, (f&fy 2638

SvlM^SÏ^ -:-tM^;>cftergprd ij nên
'

;

llïiÈliktïer
;6rioterkfoCht303t2V Tel: (02507)6975

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

IN VERBAND MET PERSONEELSGEBREK

zijn wij helaas genoodzaakt twee en een halve
week TE SLUITEN.

Na een druk seizoen zijn óók wij aan vakantie

toe.

Wij vertrouwen dat u hiervoor begrip heeft.

OP VRIJDAG 22 OKTOBER zijn wij

weer OPEN en staan weer graag tot uw dienst.

JbitfuM tftot* Vetit'

"het adres voor goede haarverzorging"
Hogeweg 27
Zandvoort.

Laat u niks wijsmaken. Laai bloemen spreken.

Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

999vdme,
\^ j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

ged. oude gracht llb (t.c.de raaks) haarlem (D23) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

De
Steenhouwer

b.v.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Hetjonge
kostuum
naarüw
idee...

\

...vindtu
in onze nieuwe kollektie.
Eigentijds en goed gekleed in 'n jonge variatie op de streep.

3-DeIig kostuum voor belangrijke momenten.

Speciaalzaak voor mannenmode met stijl.

E. de BOER
TIJDELIJK gevestigd in

Passage no. 9

MS1

't (Kinder)winkeltje

Buurewegl-3 telefoon 6580

is deze winter GESLOTEN
van 17 oktober tot half februari.

Iedereen die de komende weken nog wat
aankopen wil doen kunnen we helaas geen
grote keus meer bieden, maar wel volop

VOORDEELTJES
Een groot deel van de kollektie is afgeprijsd
en op de rest is 10 o/o korting.

Half februari starten we weer met een
volledig nieuwe kollektie voor jongens en
meisjes van 2 tot 16 jaar en voor dames
tot maat 38.

UNIEK IS MEVR. COLLEWIJNS JEUGDBONTBOETIEK (ook voor dames)

Tevens excl. DAMESMANTELS in Camels, Velours, Tweeds en Mohairs.
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

VERSTEEGE
& ttotttarielerbebrijt

Jfjalteötraut 18 Zanbtiooct

©ettfoon 02507-4499

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdNBM
UdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

CHINEES INDISCH RESTAURANT
UN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Chrysler
maBmaaaama

DEALER
Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
WjËmm ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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sluitende begroting voor 1977

Zoals reeds eerder aan de lezers gemeld
is de behandeling door de gemeente-
raad van de gemeentebegroting 1977,
welke was gepland op 22/23 november
a.s., verschoven naar 20/21 december.
De voorbereiding voor de behandeling
is nog niet rond, maar wat wel rond is

zijn de cijfers die het uiteindelijk resul-

taat tussen inkomsten en uitgaven van
het gemeentelijk huishoudboekje voor
het komend jaar bepalen. En die ver-

tonen een gunstig beeld. Na jaren

heeft de gemeente Zandvoort weer
een sluitende begroting. Dit heeft wet-
houder Aukema van financiën vorige

week meegedeeld aan een schriftstel-

lervan een regionaal dagblad.

Aan het sluitend maken van de begro-
ting is een langdurige financiële ope-
latie voorafgegaan, waarbij o.m. de

nieuws
Éór't S'klëin
o In de nacht van vrijdag op zaterdag
is ingebroken in een tekstielzaak aan
de Grote Krocht. In de winkel werd
een grote ravage aangericht en in een
doorgang achter het wineklpand werd
een groot aantal kledingstukken aan-

getroffen. Waarschijnlijk achtergela-

ten toen men bij de inbraak werd ge-

stoord. De politie stelt een uitgebreid

onderzoek in.

• Vorige week werd op klaarlichte,

dag een overval gepleegd op een 69-ja-

rige bewoonster in haar woning aan de
boulevard Paulus Loot. Omtreeks vier

uur in de middag drongen twee onbe-
kende mannen haar huis binnen en
bonden haar onder bedreiging vast in

een stoel. Nadat de mannen de woning
hadden doorzocht gingen zij-er in een
witte personen auto vandoor. Toen de
vrouw er in geslaagd was zich uit de
stoel te bevrijden waarschuwde zij de
politie, die een uitgebreide speur-

waterstanden

financiële reserves van de gemeente
werden aangesproken. Naast soms
forse verhogingen van tarieven en
belastingen werd doo>- de gemeente-
raad ieder jaar f 300.000,-- uit de alge-

mene reservepot gevoceerd om het
steeds groter geworden gat tussen in-

komsten en uitgaven te dichten. Dat
is, en nog wel volgens de door het

kollege en de raad uitgewerkte plan-

nen, gelukt.

Maar iedere medalje heeft zijn keerzij-

de en dat wil wethouder Aukema
best bekennen.
Door de aanvullingen uit de reserves

zijn deze aanzienlijk geslonken en
het klokhuis van het . ppeltje voor
de dorst is in zicht. In de komende
jaren wil de wethouder van financiën

er weer een grote glanzende appel van

maken en hij denkt dat daarvoor een
bedrag van twee miljoen gulden nodig
is. Dan kunnen we weer een appeltje,

schillen als de nood aan de man komt.
De dagbladredakteur tekende
vervolgens uit de mond van wethou-
der Aukema op dat de nieuwe begroting

sluit op een bedrag van achtendertig

miljoen gulden. Vorig jaar was dit één
endertig miljoen. Een fikse stijging van
om en nabij de twintig procent dus.

Ondanks een sluitende begroting voor
1977 verwacht de beheerder van de
gemeentelijke geldmiddelen niet dat
een verhoging van de tarieven en belas-

tingen achterwege kan blijven. Hij en
dacht dat de gemeente de trendma-
tige verhoging, zoals die ieder jaar

wordt toegepast, zal voortzetten.
Anders raken we-opnieuw in de geld-

zorgen, vreest de portefeuillehouder.

Het is al een lelijke tegenvaller dat
de ekstra toename van de uitkeringen
via het gemeentefonds in de komende
tijd minder zal zijn.

Een, zij het bescheiden, financiële mee-
valler is waarschijnlijk de overdracht
van de gemeentelijke waterzuiverings-

installatie aan het hoogheemraadschap
Rijnland. Naa. wordt verwacht zal dit

schap het beheer van de installatie over-

nemen en de aflossing en de rente voor
haar rekening nemen. Dat komt neer
op een bedrag van 1.4 miljoen gulden,
welke nog op de installatie moet wor-
den afgeschre^ en. Rijnland zal, volgens
de opgeteKcHoc iTicueJeiing van vVcrt-

houder Aukema, nog een bedrag van
zeshonderdduizend gulden aan de ge-

meente uitkeren.

okt.



De zaterdagvoetbal Iers van Zandvoort
'75 blijven aan de winnende hand. J.l.

zaterdag behaalden zij een 2-0 zege op
het hard en agressief spelende Telefo-

nia. Zandvoort'75 liet zich door het

forse optreden van de tegenstander

—waarvan enkele spelers in het boekje

van de scheidsrechter werden bijgeschre-

ven— niet afschrikken en was bijna on-

afgebroken in de aanval. In de eerste

vijftien minuten van de wedstrijd no-

teerden de kustbewoners een half do-

zijn hoekschoppen die Dirk Koper en

Raymond Keuning dicht bij een doel-

punt brachten. In de 30e minuut schoof
Ab Bol de verdediging van Telefonia

opzij en bezorgde zijn klup de leiding,

1-0. Kort na het begin van de tweede
helft scoorde Arend Volkers het twee-

de doelpunt.

De rest van de ontmoeting leverde wei-

nig interessante gebeurtenissen op of

het moest zijn dat Ab Bol en Raymond
Keuning weinig geluk hadden bij het

passeren van de keeper en een schot

van de jeugdige invaller Jan Verschoor
een beter lot had verdiend.

Hier volgt de stand in de kompetitie
met Zandvoort'75 nog steeds stevig

aan de kop :

Zandv.'75
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ontmoetingsdag76
schot in de roos
De ontmoetingsdag 1976 die 13 okto-
ber j.l. werd gehouden was zó geslaagd

en er heerste zo'n fijne ongedwongen
sfeer in de R.K. Noodkerk aan de Lin-

naeusstraat dat het komité het volgend

jaar de grootste moeite zal hebben om
deze dag te evenaren, laat staan te o-

vertreffen. Maar zo ver is het nog lang

niet.

Eerst laten we de gebeurtenissen van
die bewuste woensdag nog eens aan ons

'De prostitué en haar Chinees
gingen voor ons leven. .

.

'

voorbij gaan, en dan beginnen we met
het welkomstwoord van mevrouw Van
Maris-Beute, voorzitster van het organi-

satiekomité, om dan via de gevatte

speech van pastoor Kaandorp te belan-

den bij majoor Bosshardt van het Leger

des Heils, die in een kostelijk verhaal

vertelde van haar werk 'm de amsterdam-
se binnenstad, dat ze in 1948 in haar een-

tje begon met honderd gulden, een vlag

en de beste wensen van haar leiders 'en

waarschijnlijk ook van God' en waar

mevr. Kraan-Meeth

nu 73 mensen een volledige dagtaak

aan hebben en waar vijf gebouwen fun-

geren als 'supermarkt van dienst' ten be-

hoeve van mensen die hun normale so-

ciale aanpassing niet hebben gevonden.
De verhalen over deze thuis-lozen, drug-

verslaafden, ongehuwde moeders en

prostitué's, om maar enkele groepen te

noemen, werden door de majoor zo
smeuiig uerteld dat figuren als Frits,

Jopie en de prostitué met haar veertig

jaar oudere Chinees voor ons gingen le-

ven. Een verrukkelijke vrouw die ma-
joor Bosshardt, maar dat wisten we al.

En nu gaan we meteen na de majoor
het trio Norman Smith uit Haarlem
noemen, want een groot deel van het

welslagen van de ontmoetingsdag is te

danken aan deze drie voortreffelijke

beroepsmusici, die de hele dag belange-

loos in touw zijn geweest en met hun
achtergrondmuziek uit vroeger tijden

de ruim 200 gasten ongelooflijk veel

plezier hebben gedaan. Hulde !

Natuurlijk waren er ook kulinaire ge-

neugten, de koffie met cake, een voor-

treffelijke lunch en na het optreden
van de volksdansgroep frisdrank en

thee. Ja, dat volksdansen onder leiding

van Atie Klijn en Loes van Andel was
ook een srhot in de roos. Niet vanwege
het dansen als kijkspel (dan hadden we
beter een balletgroep voor U kunnen
laten optreden, aldus mevrouw Klijn)

maar meer om het plezier van het 'el-

kaar ontmoeten', Desalniettemin wa-
ren b.v. de IJspolka en de Zuidafrikaan-

se dans, gebracht door een twaalftal le-

den van de volksdansgroep van de Alge-

mene Bond van Bejaarden afdeling Zand-
voort, bij wie de zandvoortse kleuren

in de kleding terug te vinden waren,
best aardig om te zien.

De vrouwelijke leden van de dansgroep
van 'De Wurf' verleenden kleurrijke

medewerking door het aanbieden van
een bos chrysanten aan alle aanwezigen.
En toen kwamen er zestig leerlingen

van de Beatrixschool die hun vrije woens-
dagmiddag hadden opgeofferd om sa-

men met de genodigden te zingen van
het karretje dat op de zandweg reed,

van de blanke top der duinen, het groe-

ne dal het stille dal, kortom al die lied-

jes die voor de aanwezigen ongetwijfeld

herinneringen aan hun eigen schooltijd

opriepen. En zo kwam ongemerkt het

einde van de dag en kon een tevreden,

voldane mevrouw Van Maris woorden
van dank spreken. Dank aan het bege-

leidend onderwijzend personeel van de
Beatrixschool, aan alle instanties en per-

sonen en dat waren er zoveel dat ze

zich, heel verstandig, niet aan namen
waagde, uit angst iemand te vergeten.

Burgemeester Nawijn, die met zijn echt-

genote en de wethoudei- Attema en
Van der Mije een gedeelte van de mid-
dag had bijgewoond, bedankte iemand
die mevrouw Van Maris niet had kun-
nen noemen, namelijk mevrouw Van
Maris, die als voorzitster zo'n belangrijk

aandeel had gehad in deze 'ongelooflijk

goed voorbereide Ontmoetingsdag'.
Namens alle genodigden sprak een be-

woonster van het A.G. Bodaan Tehuis
haar erkentelijkheid uit voor het gebo-

dene.

burgerlijke stand

overleden : Wilhelmus Dirk Antho-
nius Drinkenburg, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met G. van Rheenen; Hendrik
Jan Oosterboerm oud 62 jaar, gehuwd
met M. Holkamp; Johanna Bloemen,
oud 96 jaar, gehuwd geweest met M.
Hensen; Willem Visser, oud 65 jaar, ge-

huwd met M.J. Molenaar. -

ondertrouwd : Leonardus Marinus
Hubertus Grosze Nipper en Catharina
Genima Maria van Gijzel.

gehuwd : Wilhelmus Nicolaas Theo-
dorus Nijssen en Elly van Jaarsveld; Pe-

ter Cornelis Dijks en Alida Christina

Keur; Antonius Johannes Josephus
Maria van der Linden en Theodora Ma-
ria Alida Koomen.

geboren buiten de gemeente : Ferry

zv. J. van Densen en H.F. Nendissa;

Alessandra Daniêlla Marianna, dv. J.A.

W. Berkhoff en O.C.M, van Staveren.

overleden buiten de gemeente : Jan
van Wijk, 60 jaar,

okt.
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ZANDVOORT Oefeningen met de reddingboot

Dat een oefentocht
van de reddingboot
een gebeurtenis is

die door jong en oud
met belangstelling

wordt gedageslagen
zal morgenochtend
opnieuw blijken wan-
neer de Dr. Ir. S.L.

Louwes om 9 uur het
botenhuis aan de Thor-
beckestraat verlaat.

Maar ook in de twin-

tiger jaren bracht zo 'n

evenement tal van toe-

schouwers op de been,

zoals duidelijk te zien

is op deze ansichtkaart

waar na een geslaagde

oefentocht de boot
door zes paarden weer
naar haar basis, de red-

dingbootschuur van de
N.Z.H.R.M. aan de Zee-
straat, wordt getrokken.

uinavond goed bezocht
"Laat de tv, kom toch eens uit de sleur.

Onze vereniging stelt u niet teleur ! !

"

schreef de afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Maatschappij voor Tuin-
bouw en Plantkunde in haar uitnodi-

ging voor de bijeenkomst op 12 okto-
ber jl. Wel, omgekeerd hebben de le-

den de maatschappij ook niet teleur

gesteld want de zaal van hotel Keur
was die avond tot de laatste plaats be-

zet toen voorzitter Rudenko het Win-
terprogramma 1976/1977 bekend
maakte.

Er staat de planten- en tuïnliefhebbers
heel wat te wachten, want het program-
ma vermeldt niet alleen lezingen, er

zullen ook kerststukjes worden ge-

mevr. kraan-meeth

maakt en bij voldoende animo komt
er een zaaikursus met de mogelijkheid
om de gezaaide plantjes later in het
jaar uit te wisselen op een ruilbeurs.

Verder zal er in maart een ekskursie wor-
den gehouden waarvoor de leden met
suggesties mogen komen. Deze avond
stond in het teken van de prijsuitrei-

king van de tuinkeuringen. Er waren
tal van prijzen, bestaande uit paketten
bloembollen en planten, terwijl alle

prijswinnaars een diploma (voor het
uitschrijven waarvan de heer J.G. Vol-
der door de voorzitter gekomplimen-
teerd werd) in ontvangst mochten ne-

men. Hun namen zult u in onze krant
van dinsdag aantreffen. De heer Davids
van de Emmaweg toonde bijzonder ge-

slaagde dia's, o.a. van de bekroonde
tuinen en daarbij bleek dat de betref-

fende kommissie met haar keurigen
heel deskundig te werk was gegaan.

Wat de keurders betreft, we kregen
de indruk dat, gezien de omvang van
het te keuren gebied, er daar veel te

weinig van zijn. Tuinkenners, want
je moet er natuurlijk wel een beetje

kijk op hebben, zijn dan ook van harte
welkom bij dit werk. Waarschijnlijk ten
overvloede : de aspirant-keurders wor-
den natuurlijk niet onmiddellijk alleen

op de tuinen losgelaten. In het begin

gaan ze samen op stap met kollega's

die al wat langer meelopen en precies

weten te vertellen waar bij de keuring
op gelet moet worden. Het lijkt ons
een boeiende bezigheid voor de ware

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 17 oktober a.s.:

10.30 uur : Ds. C. Mataheru
10.30 uur : Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 oktober a.s.:

1 0.00 uur : Ds. A.N. Dekkers te Velp
19.00 uur : Ds. P. van Hall.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 17 oktober a.s.:

10.30 Uur: "Samen kerk-zijn", ds. W.F.
Monnê, vrijz.herv. IJsselstein.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. AgaSha

Grote Krocht

zaterdag 9 oktober:
19.30 uur Stille Eucharistieviering

zondag 10 oktober:
9.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
11.15 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVAH'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur lezing en
bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur diensten
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 11 oktober 3 uur
samenkomst in huize „Pniel", Zuider-
straat 3

hier
Étaat

brieft
Met verbazing het artikel gelezen van
het raadslid Roselaar, betreffende de

kommissie voor Sociale zaken en bedrij-

ven in uw krant, dd. vrijdag 8 oktober
1976.

Hieruit blijkt terdege, dat op het gebied

van Sociale zaken zeer weinig gedaan
wordt in deze Gemeente (uitgaande

van de juistheid van dit artikel).

Naar wij menen, een voorbijgaan a"an

de noden en behoeften van sociaal

zwakkeren. Zij zijn de vergeten groepen,

waar zelfs gemeenteraadsleden niets

aan doen, gezien de inbreng op de a-

Wm adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

Heden is na een langdurig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan
onze innig geliefde Moeder en Schoonmoeder, onze beste Dochter, Schoon-
dochter, Zuster, Schoonzuster en Tante

WILLEMPJE BATJE PAAP
weduwe van Comelis Marie van de Laarschot

op de leeftijd van 55 jaar.

Willy en Chris

en verdere familie

Zandvoort, 11 oktober 1976.
Hogeweg 59 rood.

Correspondentie-adres : Vondelweg 256 te Haarlem.

Moeder ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van „Onderling Hulpbetoon"
Poststraat 7 te Zandvoort.

Bezoek aldaar dagelijks van 1 7.00 - 1 7.30 uur en van 20.00 - 20.30 uur.

De crematie vindt plaats op vrijdag 15 oktober a.s. om 14.00 uur, in het

crematorium te Velsen, halte Driehuis-Westerveld.

Vertrek vanaf Hogeweg 59 rood circa 13.20 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium, na

afloop van de plechtigheid.

tuïnliefhebbers en de sekretaris van
de maatschappij, de heer W.J. van der

Heijdt, Cort v.d. Lindenstraat 14, tel.

65 75, zal graag hun naam en adres no-

teren.

Heel boeiend was de kauserie van de
heer J. Warmerdam, bestuurslid van de
afdeling Zandvoort over bloembollen.
Aan de hand van meegebrachte eksem-
plaren gaf hij uitleg^over vermeerde-
ring van o.a. hyacinten, adviezen voor
het planten van bollen voor de vens-

terbank, balkon en tuin, behandelde
verschillende grondsoorten en adviseer-

de niet te lang te wachten met het

planten in de tuin, daar een bol die,

wanneer het begint te vriezen 'al op wor-

tel staat' beter bestand is tegen de
vorst. Een raad waar we nu allemaal

nog ons voordeel mee kunnen doen.
Zoals altijd werd de bijeenkomst be-

sloten met een gratis verloting, moge-
lijk gemaakt doordat bloemisten in

en ook buiten Zandvoort, hiervoor
een groot aantal bloembollenpakketen
beschikbaar hadden gesteld.

genda van de kommissie voor Sociale

zaken en bedrijven.

Welk een terrein ligt hier braak voor u.

Denkt u eens aan bijvoorbeeld onder-
staande punten.
1. Gedegen onderzoek naar noodzake-

lijke kosten van het bestaan.

2. Normering van de A.B.W. (Algemene
Bijstandswet), niet terug naar de Ge-
meente, uitvoering hiervan in handen
van het Rijk (Centrale Overheid), zo-

als het tot nu toe het geval is.

3. Vertegenwoordigers van de 'Bijstand-

bond' (dus de werkelijke belangheb-
bende), zitting laten nemen in de
kommissie(s) en medebeslissingsrecht

door hen.
4. Geen uitkeringen stoppen en verla-

gen op vermoedens.

5. Bericht vooraf, zodat belanghebbenden
eventueel protest aan kunnen tekenen,
betreffende aanvechtbare beslissing.

6. Reorganisatie Gemeentelijke Sociale

Diensten, waardoor de taak van deze
diensten duidelijker wordt.

7. Betere akkommodatie (huisvesting)
van de Gem. Sociale Dienst.

8. Betere voorlichting.

Zo zouden wij nog langer door kunnen
gaan. Raadsleden denk hier eens over
na. Er zijn toch heus belangrijkere din-

gen dan 'Circuit' of 'Casino'.

Daarom zijn wij gelukkig met een afde-

ling van de 'Bijstandsbond' in Zandvoort.
die zeker op de bres zal staan voor de
belangen van alle sociaal uitkeringsge-

rechtigden, die nu haar taak nog zinvoller

gaat zien, gelet op het schrijven van de
heer Roselaar aan het kollege van burge-
meester en wethouders te Zandvoort.

Voor de vele blijken van medeleven betoond bij het heengaan van mijn
lieve Man, Vader, Schoonzoon, Broer, Zwager.Neef en Oom

NELIS (KEES) KOPER

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam :

J.J. Koper - van 't Hof

Zandvoort, oktober 1976.
v. Ostadestraat 28.

Voor Uw harteüjke bewijzen van deelneming betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader en
grootvader

CORNELIS JOHANNES BRUYNZEEL

betuigen wij onze oprechte dank.

Het is een grote troost voor ons te weten dat U hem zo'n warm hart
heeft toegedragen.

Zandvoort, oktober 1976.
Haltestraat 6.

Mevrouw Bruynzeel-Hooft
Kinderen en kleinkinderen

belangrijke adressen

4444
2000
3043
3044
4841
2262

2525
2525
2525
2307

(023)

7938

2323

2754
2135

Politie (alleen noodgevallen)

Brandmeldingen

Politie

Gemeen tesekretane

Infcrmatieburo Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

Opgave van uw huis, flat of

woning voor tijdelijke verhuur,

en uw slaapkameis met ontbijt

Horlogerie C.Waaning, Sophia-

weg 4

242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI -
dealer-service.

Eerste zandvoortse stormschade

service.

Autobedrijven Rmko, Oranje-

straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

Adm. Kruisvereniging Zandvoort
Zandvoortse Koerant

nieuws
kort & klein

• Zaterdag 6 november a.s. vindt in

gebouw 'De Krocht' een heropvoerinc
plaats van het toneelstuk 'Ouwejaersa
vend op 't Zeemanshoffie' door de fol

klorevereniging 'De Wurf'. De uitvoeri

begint om 20.00 uur. Er is bal na. Op
vrijdag 12 november zal 'De Wurf' op
uitnodiging van een haagse vereniging

een voorstelling van genoemd spel ge-

ven in de residentie.

Onze kollektie

handgeschilderde porseleinen

. figuren moet u wél zien..

namens de 'Bijstandbond'

afd .Zandvoort
w.g. Th. van Veen

3
«>or niet /o maar een kaclo:

schaap
lialtesrra.it 10/ /aiuKoort

Eenvoudiger

kan het niet

ALLE geldzaken regelen met een

spaargiro. Daarmee kunt

u ook de beschikking krijgen over

gegarandeerde betaal- en

eurocheques. Voor binnen- en

buitenlands gebruik.

/paarbank
uua/t nccforiand

spaarspecialisten sinds 1817



R. DRENTH, arts

GEEN PRAKTIJK
tot en met 23 oktober a.s.

Waarnemers zijn :

Dr. P. Flieringa

Dr. J. Anderson
Dr. J. Zwerver

(Dr. Anderson alleen op
maandag 18 en zaterdag

23 oktober a.s.)

HUISHOUDELIJKE HULP
gevraagd in gezin, zonder
kind.,. Werkuren nader o-

vereen te komen. Mevr. Schip
per, de Favaugeplein 19,

tel. 31 24.

Te koop aangeboden :

TEAK HOUT bergmeubel

,

Telefoon 6443.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Btiureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 1 7 okt.

tot half februari.

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

TE KOOP
mooie bontstola
Telefoon 33 15.



GEMEENTE WATERBEDRIJVEN ZANDVOORT

m wmmm
Wegens het spoelen van het buizennet zal in de navolgende nacht-

uren de waterdruk zeer gering zijn.

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats in de periode :

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober a.s. van

23.30 uur - 5.15 uur en
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober a.s. van

23.30 uur - 5.15 uur.

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats op

maandag 1 november a.s. van 23.30 uur - 4.00 uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

VERSTEEGE
-& ttutctaielerbcbrijf

ï-'jalttstrnat 18 ZanbBooct

mictoon 02507-4499

Klein en groot

eten

v.d.WERFF'S
'brood
Gasthuispfein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
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SüNBOM Een Chrysler SimcaDeale

grandioos is onze allernieuwste collectie

DAMESMANTELS
najaar- en wintermode '76-'77

in tweeds, camels, mohairs (ook met
bontbinnenvoering) in alle maten

OVERWELDIGEND IS ONZE

BONTMANTELCOLLECTIE
(met bijpassende bonthoeden)

.

NU OOK TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJS

Deze prijzen behoren gedecideerd tot

de laagste in Nederland

MEVR. J. COLLEWIJN
Mannequin

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

vitrages "—
' overgordijnen

GARD1SETTE

kuik textiel
Grote Krocht 30 32 -Tel: (02507) 6975

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (923) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378



76e jaargang no. 80 — verschijnt dinsdags en vrijdags
' *...

vrijdag 22 oktober 1976

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

r5E h
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,kon inginnewegl,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv

(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 1 9.50 per jaar; per half jaar f 1 0.50 per post f25.00

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0.23 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 3 5555 tnv de zandvoortse koerant

reuk niet geheeld

ussen zvm en z'75

vredespijp wilde niet branden.

Het is niet mogelijk gebleken de breuk
tussen de voetbalvereniging Zandvoort-
meeuwen en Zandvoort'75 te helen.

Zelfs de interventie van de raadsleden

mevrouw Hugenholtz (vvd). Van der

Moolen (pvda) en Van As (cda) —de
politieke droom van professor Steen-

kamp— mocht niet baten. De vereni-

gingen vertikten het elkaar broeder-

lijk in de armen te vallen.

De polarisatie grijpt steeds verder om
zich heen, zelfs de sport raakt er mee
besmet. Zij die saamhorigheid en een-

dracht nastreven als hoogste goed in

dit leven zien het handenwringend aan

als een niet verheffend en veredelend

schouwspel. Maarzij zullen er mee
moeten leren leven.

Met Zandvoortmeeuwen en met Zand-
voort'75.

Zandvoortmeeuwen leek nog het

meest geneigd de vredespijp aan te ste-

ken en uit te wisselen met het voorstel

van het bestuur om aan Zandvoort'75
de nodige trainingsfaciliteiten te ver-

lenen, indien zowel van de zijde van
Zandvoort'75 als van Zandvoortmeeu-

_

wen de bereidheid zou worden getoond
in de naaste toekomst naar één vereni-

ging te streven. Maar de vergadering
verkoos afgelopen maandag een minder

gematigd voorstel aan te nemen, waar-
in van Zandvoort'75 werd geëist tot

één vereniging te komen onder door
een buitengewone ledenvergadering
nader vast te stellen voorwaarden.
De meeste leden van Zandvoort'75, wel-
ke op dezelfde avond vergaderden, voel-

den er niets maar dan ook helemaal
niets voor van Zandvoortmeeuwen trai-

ningsfaciliteiten te ontvangen in ruil

voor een toekomstige fusie of hereni-
ging. Bij Zandvoortmeeuwen smeken
en bedelen om velden en akkommoda-
tie te mogen gebruiken, vond Zandvoort
'75 ver beneden zijn stand. En toen
men van de door Zandvoortmeeuwen
aangenomen verharde motie hoorde was
het helemaal voorbij. Het teken van
vrede. De raadsleden ruimden dan ook
mismoedig het veld. Waren ze een keer

samen opgetrokken, links, rechts en
het midden, wilde het weer niet lukken.

Zelfs voetballers laten zich niet meer
onder druk zetten. Niet door raadsle-

den, hoe vriendelijk ook verpakt, en
ook niet meer door elkaar. En daar
ligt dan ook de reden van de misluk-
king. Levensgroot en duidelijk. De
voorbeelden liggen iedere dag voor
het grijpen. En toch maar voortgaan
knopen te leggen met de stok achter
de deur.

Van de vergadering van Zandvoortmeeu-
wen valt nog te melden dat als voorzit-

ter de heer W.K. Nijboer werd gekozen.
Hij volgt in deze funktie de scheidende
heer Wertheim op.

En Zandvoort'75 gaat de gemeenteraad
van Zandvoort opnieuw verzoeken om
op de zaterdagen gebruik te mogen ma-
ken van de aan Zandvoortmeeuwen
verhuurde velden en spelersakkommo-
datie. Een eerder verzoek werd, in afwach
ting van een eventuele hereniging, afge-

wezen.

parkeergarage
In verband met de te verwachten par-

keerproblemen tijdens en ook na het

zomerseizoen door het bezoek aan het
kasino, hebben de direktie van de Stich-

ting Kasinospelen en die van b.v. Bou-
wes Eksploitatiemaatschappij het ge-

meentebestuur verzocht medewerking
te willen verlenen aan de bouw van een
parkeergarage onder het Favaugeplein.

In de gemeenteraadsvergadering van a.s.

dinsdag stellen b en w aan de afgevaar-

digden voor de gevraagde medewerking
te verlenen door de benodigde grond
voor het projekt voor de duur van vijf-

tig jaar aan Bouwes in erfpacht uit te

geven tegen fl 5.000,— per jaar en een
Rijksbijdrage te vragen in de kosten
van de parkeervoorziening. B en w
delen de raad mee dat uit telefoniese

kontakten met het ministerie van eko-

nomiese zaken is gebleken, dat de
mogelijkheid van subsidieverlening in

beginsel aanwezig is. De aanleg van de
ondergrondse parkeergarage zal door
en voor rekening van Bouwes geschie-

den, terwijl deze tevens het projekt

zal eksploiteren en de financiële risiko's

voor zijn rekening nemen. De garage

krijgt een kapasiteit van circa 150
auto's en ook het dak van het objekt

(het Favaugeplein) zal worden benut
voor het plaatsen van auto's. Volgens
het kollege is het stichten van een
ondergrondse garage op deze plaats

geheel in overeenstemming met het

bestemmingsplan, dat aan het Favauge-
plein de bestemming geeft van par-

keerterrein.

overleden : Helena Elisabeth van
Reijen, oud 80 jaar, gehuwd geweest
met P.B. Kerkhoff; Hendrik Kuipers,

oud 85 jaar, gehuwd met A.M. Ruck;
Margaretha Carolina Jacoba van Ul-

sen, oud 94 jaar, gehuwd geweest
met H.E. Boddé.

ondertrouwd : Leendert van Gaste-
ren en Hinke van der Molen.

gehuwd : Geert Dijkema en Petronel-

la Draijer; Robbert Petersen en Lyanne
Paap.

overleden buiten de gemeente : An-
thonius Joseph Gerardus, oud 58 jaar,

gehuwd met J.M. van Zanten; Jacoba
Helena Hendrika Duijndam, oud 65
jaar.

agöhdi
gemeenteraad

Voor de openbare raadsvergadering op
dinsdag 26 oktober a.s. in het gemeen-
tehuis, aanvang 20.00 uur.

1. Beëdiging en installatie van de heer
J.G. Anderson als lid van de raad.

2. Notulen van de vergadering van 28
september 1976.

3. Ingekomen stukken.
Brief van Gewest Kennemerland dd.
1 oktober 1976 inzake verzoek her-

ziening raadsbesluit subsidiëring

kunstijsbaan (indeksering).

Brief dd. 1 1 oktober 1976 van het
lid van de raad, de heer L. Koper,
houdende het verzoek aan de agen-

da toe te voegen het punt 'bestem-
ming gronden voormalige remise
aan de Van Lennepweg'.
Brief dd. 15 september 1976 van de
Samenwerkende Bonden van Over-
heidspersoneel/Nederlandse Bond
van Gemeente-Ambtenaren over de
oprichting van het Centraal Instituut

voor de Vorming en opleiding voor
de Bestuursdienst.

4. Benoemingen enz. :

Vervulling vakatures in kontaktat-
kommissie kulturele belangen.

Benoeming lid kommissie van advies

en bijstand voor publieke werken.
Benoeming lid Kennemerraad.

5. Begrotingswijzigingen :

Algemene dienst : 90e, 91e, 92e sup-

pletoire begroting 1975.

50e, .51 e, 54e suppletoire begro-

ting 1976.

Publieke werken : 9e suppletoire be-

groting 1975
3e suppletoire begroting 1976

Grondbedrijf: 6e suppletoire begro-

ting 1975
1e suppletoire begroting 1976.

Woningbedrijf : 5e suppletoire begro-

ting 1975.
1e suppletoire begroting 1976.

Waterbedrijf: 3e suppletoire begro-

ting 1975.

6e, 7e suppletoire begroting 1976'

Gasbedrijf: 3e en 4e suppletoire begro
ting 1975.

6. Onderwijsaangelegenheden.
7 Grondtransakties.

7a Parkeergarage De Favaugeplein.

8. Bestemmingsplannen:
Vaststelling bestemmingsplan 'Kost-
verlorenpark', deel III'.

9. Vervanging bestelwagen dienst pu-
blieke werken.
Huuraanpassing per 1 april 1976.
Advies van de kommissie voor de be-

roepschriften inzake beroepschrift

van J.F. de Jong.

Verhuur voormalige boswachters-
huisje.

13. Plaatsing abri bij bushalte nabij Nieuw'
Unicum.

14. Krediet bouwrijpmaken Noordbuurt.
15. Garantie Hypothekaire geldlening.

Rekening-courant overeenkomst met
Stichting Schooladvies - en Begelei-

dingsdienst Z.W. Kennemerland.
Herziening rechten algemene begraaf-

plaats.

17a Voeren van rechtsgeding.

18. Rondvraag.

Zaridvoort
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• Afgelopen zondag heeft de in Zand-
voort woonachtige dirigent W.G. de
Buijzer in het amsterdamse konsertge-

bouw afacheid genomen als leider van
het jeugdorkest Jong Excelsior, waaro-
ver hij veertig jaar de dirigeerstok heeft

gezwaaid. Na afloop van het hem aan-
geboden konsert ontving de heer De
Buijzer uit handen van de wethouder
van kulturele zaken van de hoofdstad de
de gouden draagspeld van de gemeente
Amsterdam. Wegens zijn verdiensten
voor het ensemble werd hij tot ere-diri-

gent benoemd.

• De onlangs door de afdeling Zand-
voort van de Vereniging voor het Welzijn
der Dieren gehouden jaarlijkse kollekte
heeft f 4.508,17 opgebracht. Een resul-

taat waarvoor de vereniging de kollek-

tanten en milde gevers hatelijk dank
zegt. Gelet op de grote interesse die er

bestaat voor het werk van de dierenbe-

scherming rekent de vereniging op een
grote opkomst bij de over enige tijd

te houden algemene ledenvergadering
van de afdeling Zandvoort.

o Op dinsdag 26 oktober a.s. belegt

de in oprichting zijnde Bijstandsbond

voor het gewest Kennemerland een in-

formatieve bijeenkomst in een der lo-

kalen van de voormalige Mariaschool

aan de Koninginneweg. De vergadering

begint om 14.00 uur. Voor deze bij-

eenkomst zijn, naast de adspirant-

leden, ook het kollege van b en w, de

gemeenteraadsleden en de organisaties

en instellingen op sociaal terrein uitge-

nodigd.

10
11.

12

16.

17

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko
RENAULT

waterstanden

okt. H.W
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In de krant uiteraard
in zwart-wit afgedrukt
maar de originele an-
sichtkaart is in kleur
en doet, waarschijn-

lijk ook door het ste-

vige jochie op z'n klom-
pen, denken aan een
schoolplaat van Jetses.

Deze platen hadden
echter meestal het le-

ven op het platteland
tot onderwei~p, terwijl

de hierbij afgebeelde
prentbriefkaart betrek-
king heeft op de Tol
bij Kostverloren. Links de
blauwe tram op weg
naarAmsterdam.

Op 19 oktober is rustig ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder

en overgrootmoeder

MARGARETHA CAROLINA JACOBA VAN ULSEN
weduwe van Herman Eduard Boddé

op de leeftijd van 94 jaar.

- Uit aller naam :

S. Boddé

Plichtsbetrachting en dienen waren het kenmerk van haar leven.

Zandvöort, 22 oktober 1976.

"Huis in 't Kostverloren"

Correspondentie-adres :

Dr. Schaepmanstraat 3 bov.

De teraardebestelling heeft op 22 oktober plaatsgehad.

Zandvoort'75 heeft een komfortabele
0-4 voorsprong in de eerste helft van
de wedstrijd tegen SVJ na rust bijna

moeten prijsgeven. In de eerste drie

kwartier zag het er naar uit dat Z'75
regelrecht afstevende op een grote

overwinning. Raymond Keuning, Dirk

Koper en wederom Keuning scoorden
samen vier goals. Kort na de hervatting

slaagde SVJ er in een puntje van de
oogst van Zandvoort'75 af te knabbe-
len, maar Zandvöort '75 reageerde di-

rekt met een vijfde goal van de voet

van Keuning. Het tweede doelpunt van
SVJ had een fel protest van de kustbe-

woners tot gevolg. Volgens Zandvöort
'75 was de bal door een speler van SVJ
met de hand in het net geslagecuDe
arbiter trok zich van de protesten ech-

ter niets aan. SVJ kreeg de smaak te

pakken en passeerde de Zandvoort'75
keeper nog tweemaal. Verder liet men
de tegenstander echter niet komen en
Zandvoort'75 kwam als overwinnaar
uit dit ongetwijfeld spannende duel te

voorschijn. Maar het was wel op 't

nippetje.

Hier volgt de stand in de eerste klas

van het haarlemse zaterdagvoetbal :

Zandvöort '75 6-1 1 ; Halfweg 6-11;

Energie 5-9; SMS 6-8; RCH 5-7; Vel-

sen 6-7; Telefonia 6-5; KIC 6-4; DEM
6-3; Zandvoortmeeuwen 6-2; Bloe-

mendaal6-2;SVJ6-1.

• De woningbouwvereniging 'Een-

dracht Maakt Macht' werkt momenteel
een plan uit voor de bouw van twintig

flatwoningen voor zandvoortse alleen-

staanden op een onbebouwd terrein aan

de kop van de Zeestraat. Wanneer het

projekt door de stedebouwkundige
van de gemeente en de plaatselijke en
provinciale overheidsinstanties wordt
goedgekeurd denkt men de vrijgezellen-

f iats binnen twee jaar van de grond te

krijgen. EMM wil de bouw realiseren

in de woningwetsektor.

• De amateurs van 'Op Hoop van Ze-
gen' openen het toneelseizoen '76-'77

met voorstellingen van de komedie
'Levenskunst' op 26 en 27 november
a.s. in het verenigingsgebouw 'De
Krocht'. De regie van het stuk is in

handen van de vaste spelleider Rob
Toornburg. De uivoeringen beginnen
om 8.00 uur.

• De winnaars van de door de afdeling

Zandvöort van de Koninklijke Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde
bekroonde tuinen heeft de lezer nog
te goed. Wij hebben in verband met
de beschikbare plaatsruimte de lange

lijst van winnaars drasties moeten in-

korten en beperken ons tot het noe-

men van de namen en adressen van
hen die in hun resp. woonwijken een
eerste prijs behaalden, t.w. :

W.M.B. Bosman, Corn. v.d. Werffstraat

1 0; W.J. van der Heijdt, Cort v.d. Lin-

denstraat 14; J.C. Krielen, Haltestraat

41; L.M.V. Hemelrijk, Julianaweg 12;

E. Kerkman, Vondellaan 1; T. Slag-

veld, Jacob Catsstraat 16; A. Richter
Parnassialaan 24, Bentveld.

Mini - basketball ? Fantasties ! De 7 beoefenaarsters van deze tak van sport zullen het van harte bea-
men. Want mini-basketball bevat enorm veel spelelementen die het zowel voor jongens als meisjes aantrek-
kelijk maken om deze sport te beoefenen. Als prettige bijkomstigheid geldt, dat de baskets lager hangen
dan gewoonlijk (op 2.60 mtr.). Ook het dribbelen, schieten, etc. is gemakkelijker, omdat de bal waarmee
gespeeld wordt, kleiner is. Een mini-basketballteam moet bestaan uit 10 personen. De kenner merkt dan
ogenblikkelijk op, dat er op de foto maar 7 meisjes staan. Dat klopt, er wordt nog naarstig gezocht naar
3 toekomstige sportsterren in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Is je belangstelling gewekt, kom dan
eens kijken naar de training. Deze vindt plaats, iedere vrijdag (de schoolvakanties uitgezonderd) van 17.30
uur tot 18.30 uur in de Prinsessehal. Daarnaast kunnen inlichtingen verkregen worden bij : F. Termes,
Brederodestraat 65 te Zandvöort, tel. 36 92. En het blijkt dat je bij mini-basketball ook flink kunt lachen.
Dat laten Anita, Marjon, Annemiek, Marleen, Annemieke en Cindy wel zien.

o Het raadslid van de progressieve kom-
binatie psp-ppr, Lou Koper' heeft in

een schrijven aan de leden van de zand-

voortse raad te kennen gegeven alsnog

zitting te willen nemen in de kommis-
sie van advies en bijstand van publieke

werken. Hoewel hij het nog steeds niet

eens is met de wijze waarop bij de aan-

vang van de werkzaamheden van -de

nieuwe raad de kommissies zijn samen-
gesteld, is hij tot de overtuiging geko-

men dat met name de kommissie van
pw een van de belangrijkste kommis-
sies is. Koper verzoekt de raad dan ook
hem tot lid van deze kommissie te be-

noemen. Het verzoek van de psp-ppr

afgevaardigde is mede ondertekend door
het psp-ppr lid. Jan Bergwerf.

In psp-ppr kring is men nogal verbaasd

over dit verzoek, waarover men niet

van te voren is geïnformeerd en geraad-

pleegd. Dit wordt geheel in strijd geacht

met de gemaakte afspraken over inspraak

en medezeggenschap bij het nemen van
besluiten t.a.v. de koers die de psp-ppr

zou gaan volgen.

o Voor de uitvoering van openbare
werken in de Noordbuurt —bouwrijp
maken van gronden, bestrating en rio-

lering— vraagt het kollege aan de ge-

meenteraad een aanvullend krediet

van f 400.000,-. Vier jaar geleden

had de raad hiervoor reeds een bedrag

van f 1 00.000,-- uitgetrokken. De rea-

lisering van het bestemmingsplan is

op enkele plaatsen inmiddels zover
gevorderd, dat met de openbare voor-

zieningen kan worden begonnen, aldus

b en w. In het ekstra krediet zijn ook
de kosten opgenomen voor de sloop

van de panden 3 t.e.m. 7 aan de Kleine

Krocht t.b.v. de toekomstige uitbrei-

ding van het gemeentehuis, alsmede
de aanleg van een tijdelijke parkeergele-

genheid op het terrein van de afgebro-

ken panden.
In verband met dit plan is in enkele

kommissies van advies de mogelijk-

heid geopperd het parkeren op het

Gasthuisplein te verbieden. Het kolle-

ge heeft de toezegging gedaan hierop in

een raadsvootstel te zullen reageren,

na advies te hebben ingewonnen bij

de stedebouwkundige.

o Tegen de aan de gemeenteraad voor-

gelegde vaststelling van het bestemmings-
plan Kostverlorenpark, deel III (het

gedeelte van het natuurgebied dat niet

valt onder de besohikking van de minis-

ter van volkshuisvesting en ruimtelijke

ordening ten gunste van de handhaving
van het landschap) zijn een vijftal be-

zwaarschriften ingediend waarin wordt
geprotesteerd tegen de verdere aantas-

ting van het aanwezige natuurschoon.
O.a. door de Natuurbeschermingskom-
missie Zuïd-Kennemerland en de Stich-

ting Bescherming Duinlandschap Zand-
vöort. Het kollege van b en w is het er

niet mee eens dat het hier een waarde-
vol duingebied betreft en acht daarom
de bezwaren ongegrond. Wel wil het te-

gemoet komen aan de bezwaren van de
bewoners van de in het park gelegen zo-

merverblijven t.a.v. de bereikbaarheid
van hun zomerhuisjes en daarvoor de
nodige voorzieningen treffen. Verder is

het kollege genegen vier b'ouwkavels
te laten vervallen en hieraan de bestem-
ming duinterrein te geven.

In de raadsvergadering van a.s. dinsdag

zal over het bestemmingsplan een be-

slissing worden genomen.

HERVORMDE KERK
zondag 24 oktober 1976 :

10.30 uur: Ds. C. Mataheru
10.30 uur : Juegdkapel

GEREFORMEERDE KERK
24 oktober 1 976 :

10.00 uur: Ds. B. Carp te Amsterdam
19.00 uur : Ds. P.G. Den Hengst te Hoo

dorp.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 24 oktober 1976 :

10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen n.h

Bentveld.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agalha

Grote Krocht

zaterdag 9 oktober:
19.30 uur Stille Eucharistieviering

zondag 10 oktober:
9.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
11.15 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVAH'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur lezing en
bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND

Maandagmiddag 11 oktober 3 uur
samenkomst in huize „Pniel", Zuider-
straat 3

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 23 en zondag 24 oktober a.s.:

Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.

23 82.

APOTHEKERSDIENST
vanaf vrijdag 22 oktober, 17.30 uur, tot

zaterdag 23 oktober 13.00 uur :

Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
Zandvöort, Tel. 31 85.

vanaf zaterdag 23 oktober 13.00 uur tot

maandag 25 oktober 8.00 uur

:

Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98,

Heemstede, Tel. 023 - 28 28 08.

avonddienst van maandag 25 oktober
tot vrijdag 29 oktober :

zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein,
Zandvöort, tel. 31 85.

(r

HUTSCHENREUTHER
GERMANY

Ook deze wereldberoemde

serviesmakers zijn bij ons

te bewonderen....

alk- topmerken in /andvoorr

schaap
haltestraat 10/ /andvoort



E.G.H. KENTER, huisarts

AFWEZIG
tot 4 november

voor waarneming tel.

023-2429 62.

TE KOOP V.W. 1300, inkl.

nw. verzekering en wegen-
belasting, f 950,- i.z.j^t.

Tel. 70 31.

ZELFSTANDIGE HULP
voor 3 halve dagen p.w.

Mevr. Stock, tel. 3448.

SEKRETARESSE, 26 jaar,

zoekt

WOONRUIMTE
in Zandvoort of omg. tel.

'

02507- 7146.

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;
Allan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort

Aangeb.: i.pr.staat verkeren-

de zonnig 4 kam. won (3e

et.) m. balkon en veranda
op het zuiden. Huur f 175,-
p.mnd.
Gevr.: 3 kam. won. Hogere
huur geen bezwaar.
Brieven onder nr. 800 buro
van dit blad.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

AANGEBODEN

:

Afwisselende werkkring voor
jonge vrouw.

Klein gezin met kantoor aan
huis zoekt

ASSISTENTIE

in het gezin en op kantoor.

Brieven onder nr. 781 buro
van dit blad.

play-in
Kom naar de Play-in. waar het

leven een spel is De hyper-

modernste speelhal met de aller-

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendijk 37

VERSTEEGE
$£• ttoeetoitlerbeïjrtjt

©alteötraat 18 • Hnnbbooct

telefoon 02507-4499

HERENKAPSALON
PETER VAN POEKE

v/h C. Spoelder

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
Haltestraat 14 - telefoon 24 62

AKO B.V. is een filiaalbedrijf dat boeken- en tijdschriften-

winkels en kiosken exploiteert.

Voor ons filiaal op het Kerkplein te Zandvoort zoeken wij

op korte termijn een

filiaalhouder

Eanduaortee
hoeranH

GROTE

UITVERKOOP
Wegens INSTORTINGSGEVAAR zijn wij

genoodzaakt onze zaak op te heffen.

KOM SNEL NOG WAT koopjes halen.

De Groene Lantaarn
Haltestraat 19,
Tel. 34 69.

AJ€#

Na een ruime inwerkperiode zal hij de dagelijkse leiding

krijgen van de winkel.

Hij zal tevens de verantwoordelijkheid hebben over de
lektuurverkoop.

Enige ervaring in de tijdschriften- en/of boekenbranche
strekt tot aanbeveling.

Leeftijd ca. 23 - 40 jaar.

Wij bieden voor deze zelfstandige funktie een uitstekend
salaris, 7,25% vakantietoeslag en 4% gratif ikatie.

Als u interesse heeft in deze funktie neem dan
kontakt op met onze afdeling Personeelszaken.
Ons adres is: AKO B.V., Oostelijke Handelskade 11,

Amste'rdam, telefoon 020 - 25 21 45.

Kies'n
modern

kostuum...

PRINT - ELECTRIC
zoekt

EEN OPGEWEKTE

VROUWELIJKE KRACHT,
die accuraat is, en die zin heeft in een

gezellige sfeer haar tijd nuttig te besteden.

Prinsesseweg 38A. Tel. 02507-2317, b.g.g. 3506.

'ASSURANTIE
kantoor:

Voor al uw verzekeringen

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

bliksemaanhieding:

was
auto
maat

|

Een bijzonder staaltje van wasmachine-tech-
niek deze Philips wasautomaat HIM 3156 De
wasautomaat die meer kan dan andeie Uitge
lust met o.a spoelstopknop, twee ttommeli it-

men, twee waterniveaus, dne wasmiddelen-
bakjes en twaalf basisprogramma's zodat alle

stoffen zondei risico gewassen kunnen woi-

den. Kreeg niet vooi niets de internationale

wolerkenning.

Kost normaal f 1648, -

wilkes prijs tfö.~

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlcm (023) 31 11 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

RE1SBURO KERKRAAM MAAKT UW
VAKANTIE VOORDELIGER

1 november 8 dagen naar Tenerife voor ƒ 550,— p.p.

1 november 15 dagen naar Tenerife voor ƒ 375,— p.p.

U woont in de fantastische appartementen :

te Puorto de la Cruz : App. Teneguia of

App. Las Torres

in Playa de las Americas : App. Copacabana of

App. Caribe.

Dit is niet een vanaf prijs doch ongeacht het aantal deelnemers

betaald U f 350,00 of f 375,00 p.p.

NEEMT DEZE KANS WAAR

Grote Krocht 20, Zandvoort, tel. 02507-2560.

P.S. Wat denkt U van 5 dagen Londen, vol pension, incl. excursie's voor
f 330,00 of inc. ontbijt en excursie's voor f 240,00.



/Autobedrijf

DEALER T/t VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Mafra—Sunbeam wmamma zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
"

dat verhuren wij

'tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fé. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

Daar wij op zeer korte ter-

mijn onze huidge huurwo-
ning moeten verlaten in ver-

band met afbraak is het ko-
pen van een woning voor •

ons dus URGENT gewor-
den.
Wij hebben gespaard voor
een KOOPWONING die

wij zo spoedig mogelijk wil-

len betrekken.

WIE HELPT ONS, en wil
aan ons zijn of haar huis te

koop aanbieden ??????
Bericht ons gauw in brieven
onder nr. 740 aan het buro
van dit blad.

BELEG UW GELD
IN EEN STUKJE
AMERIKAANSE GROND.
Brieven onder nr. 742 buro
van dit blad.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Heueli

Leidsevaart 82. tel. (0231
3-16092 Haarlem

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

I
ters, peuters, tieners en grote
mensen met kleine maatjes

Baureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 1 7 okt.

|

tot half februari.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT—
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

I
Drukt 'n g r o t e drukk«r

|
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar

Steeds, drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

' raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort v

CHRISTIEN
|
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipt, pedicure van
het Elisabetrr Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. Werff

Gasthuispjein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

">

1
I

1

1

WEGENS HET ZACHTE WEER
GEDURENDE 14 DAGEN

verkopen wij elke dag

100 MANTELS
normale prijs 180.- 200.- 300.- e.h. (u ziet 't zo)

voor één prils 100,- per stuk
(nu nog in alle maten en dessins)

EEN PRACHTIGE KOLLEKTIE

BONTMANTELS
NU OOK TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJS
Dames kopen maar! Profiteren en geld verdienen.

MEVR. J. COLLEWIJN
Mannequin

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

I

I

I

I

1

Familie- en
Handelsdrukwerk*-

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken. ^\
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

• •*vd.men
j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

Sta. £. ^altedux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.g. 37Ö9

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

UdNBM
lidMCC

Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

U.C.UOtoQöQ' 2638

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor3 Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Simca 1100.

Vanaf f10.981,-

Kom 'm eens proberen.

ged. oude gracht lib (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

tKorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

Ruim. Voordelig. Veilig.

Economisch. En een uitstekende
service. Wat let u om de

Simca 11 00 eens te proberen?
Vrijblijvend, natuurlijk.

Ichrkiir]

Autobedrijf

1/ZJfERSTEEGE
Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345
Zandvoort

Een Chrysler Simca Deale
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Lv.da heeft een profiel

voor nieuwe burgemeester'
körfllllit

Het bestuur van de zandvoortse tak van
de partij van de arbeid heeft een pro-

fielschets gemaakt voor een nieuwe
burgemeester —de heer Nawijn gaat

volgend jaar juni met pensioen— en
deze donderdagavond in een openba-
re ledenvergadering in het Gemeen-
schapshuis gepresenteerd.

De zandvoortse socialisten hebben hun
wensen en verlangens t.a.v. de kwalitei-

ten van een eerste burger voor de ge-

meente als volgt op een rijtje gezet :

voor deze funktie kan zowel een vrouw
als een man, ongeacht haar of zijn reli-

gieuse of levensbeschouwelijke gezind-

heid, in aanmerking komen ; toegerust

zijn met een grote bestuurlijke en/of

leidinggevende ervaring; goede kontak-

ten kunnen leggen en onderhouden
met burgerij en medebestuurders; een
positieve houding bezitten m.b.t. de re-

gionale samenwerking; voorstander zijn

van een vroegtijdige en zo groot moge-
lijke inspraak van de bevolking over

zaken van gemeenschappelijk belang,

met een positieve instelling t.a.v. min-
derheidsgroeperingen; beschikken o-

ver een soepele instelling en denktrant
om veranderingen in de maatschappij
te signaleren en deze tijdig in het ge-

meentelijk bestel onder te brengen; be-

kend zijn met de specifieke problemen
van een toeristiese gemeente zonder de
mogelijkheden tot verdere groei; de
nieuwe burgemeester moet alleen zijn

funktie als burgemeester uitoefenen.

Het bestuur was er zich van bewust dat

de door hem vervaardigde profielschets

niet volledig was, er bleven natuurlijk

ideeën en wensen m.b.t. de persoon
en de begaafdheden van de nieuw te

benoemen funktionaris over. Die wil-

de men graag van de leden vernemen.
Enkele aanwezigen gaven de voorkeur
aan een jong talent voor wie Zandvoort
nu eens geen eindstation van haar of

zijn bestuurlijke loopbaan is. Nou,
daar had het bestuur ook aan gedacht

maar deze wens tenslotte van zijn ver-

langlijstje geschrapt omdat het een ele-

ment van diskrirhinatie zou betekenen
voor oudere kandidaten. Een frisse

aanpak en inbreng van nieuwe ideeën

zijn niet aan leeftijd gebonden, vond
het bestuur. Bepaald afwijzend stond

men tegenover de gedachte dat een
nieuwe burgemeester uit Zandvoort
of de regio afkomstig moet zijn. Een
zandvoortse of regionale gegadigde

voor het ambt heeft te veel persoonlij-

ke bindingen en konnekties met de ge-

meente, vreesde de vergadering. Wel
vond men dat een nieuwe burgemeester
in een materieel ingestelde plaats als

Zandvoort op sociaal en kultureel ge-

bied een zeker tegenwicht zou moeten
vormen.
Na deze opmerkingen en suggesties

gingen de leden met de voorgestelde

profielschets akkoord en machtigden
het bestuur met andere politieke par-

tijen te gaan praten over de mogelijk-
heid tot een gezamenlijk profiel voor
een nieuwe burgemeester te komen.
Als voorlopige datum voor dit over-

leg werd dinsdag 1 1 november a.s.

gepland.

Veel minder eenstemmigheid bestond

er over de door het afdelingsbestuur

voorgestelde verdere uitbouw van de
openbaarheid van bestuurs- en fraktie-

vergaderingen. Vooral de gemèente-
raadsfraktie onder aanvoering van wet-

houder Aukema verzette zich fel te-

gen de voorgestelde openbaarheid van

fraktiebijeenkomsten en gekombineer-
de vergaderingen van bestuur en frak-

tie. Volgens het raadslid Van der Moo-

Onder de ambtenaren van de dienst

van publieke werken is onrust ont-

staan over de gang van zaken rond een

rapport dat het buro Bereschot enige

tijd geleden heeft uitgebracht over de
reorganisatie van publieke werken en

het daarmee samenhangende personeels-

beleid.

Dit rapport, waarvan de resultaten

tot op heden niet zijn gepubliceerd, is

gevolgd door een aanvullend rapport

opgesteld door de direktie van pw. Tij-

dens een onlangs gehouden bijeen-

komst van het georganiseerd overleg

van gemeenteambtenaren met de wet-

houder van personeelszaken zou deze

volgens onze zegsman hebben ver-

klaard de kwestie best aan de orde te

willen stellen, maar op dit moment
niet van plan te zijn om alle gegevens

openbaar te maken. Dit heeft het on-

genoegen gewekt van de leden van het

georganiseerd overleg, die meenden dat

op dit ogenblik al wordt gewerkt vol-

gens de richtlijnen van het rapport van

de direktie van pw. Men heeft de wet-

houder te verstaan gegeven niet verder

te willen praten alvorens het dagelijks

bestuur van de gemeente en de raad op
de hoogte waren gebracht van de wijze

waarop deze kwestie wordt behandeld.

eanduaorbe hoeranr

Afgelopen zaterdag heeft Zandvoort'75
de leiding in de kompetitie van het za-

terdagvoetbal moeten afstaan door een
0-1 nederlaag tegen SMS uit Nieuw Ven-
nep. Direkt na de aftrap ging de tegen-

stander van Zandvoort'75 in het offen-

sief. Maar door de slechte afwerking
van de aanvallen slaagde SMS er niet in

de keeper van de kustbewoners te pas-

seren. Ook bij Zandvoort'75 ontbrak
de nodige schotvaardigheid, schoten
van Raymond Keuriing en Ab Bol gin-

gen ver naast de doelpalen of over de
lat. Na rust ging SMS opnieuw in de
aanval en dit keer met meer resultaat

Een van de spitsen van de gastheren

brak door de verdediging van Zand-
voort'75 en knalde het leer achter

doelman Koops in het net, 0-1.

In de slotfase van de ontmoeting gaf

Zandvoort'75 zich alle moeite de par-

tijen op gelijke voet te brengen. Tever-

geefs. SMS stond de voorsprong niet

meer af.

De stand in c



zachtjes klappen

de pinken
groeten

(Het is toch eigenlijk maar hoe je kin-

I deren aanpakt. Vermaningen, steeds

Iweer herhaald, om toch vooral rustig

Ite zijn werden in de win.1 geslagen,

Imaar aan een verzoek van goochelaar
iThoraldo om heel zachtjes met de zij-

I kanten van de pinken te klappen zo-

Idat de uit de hoge hoed getoverde

jmuis (waarvan de kinderen dachten
Idat het een echte was) het kon horen,

Iwerd spontaan gevolg gege-en.

iThoraldo, die donderdagmiddag in het

I
kader van de Kinderboekenweek in de

[openbare bibliotheek een voorstelling

mevr. Kraan-Meeth

gaf voor leerlingen van alle klassen van

de basisscholen, bewees ook verder met
de jeugd op goede voet te staan. Hij

liet zich geregeld op fouten betrappen

en door de kinderen korrigeren, en ook
uit de keuze van zijn helpers bleek zijn

ervaring met het jonge volkje : Werner
mocht assisteren bij de goocheltruc

rarae
Restaurant "LA REINE"
Kerkstraat 15

Telefoon 22 53 of 47 74

vraagt voor de weekenden

(zaterdagavond en zondagmiddag)

flinke mnl. of vrl. AFWASHULP
(geen scholieren)

HOOG LOON.

met het ei. Lucia toverde door het wij-

zen met haar toverkwast een kleurboek
vol en Andree kon goochelen toen hij

de puntmuts met de pompons op zijn

hoofd had. Intussen werd door de ou-
dere leerlingen in de leeszaal gekiend
(doordat ze een beroep hadden gedaan
op verschillende bedrijven beschikten
de dames Danielle Andriesse en Mar-
jan Joukes, die samen feest hadden dit

voorbereid, over een groot aantal prij-

zen) en na de pauze, met limonade,
werd er gewisseld, met dien verstande
dat de kleintjes in plaats van kienen
gingen sjoelen, ballen gooien, karton
lopen en touw knopen. Van twee
uur tot half vijf duurde de feestvreugde,
die nog werd verhoogd door de verlo-

ting van een spaarbankboekje van de
Amrobank van f 25,- en een waarde-
bon van f 1 5,- van V & D.

sport^-spèr

De voor eergisteren geplande wedstrijd
tussen Zaandijk en Zandvoortmeeuwen
werd in verband met de slechte toestand
van het speelveld afgelast. De vijf o-

verige ontmoetingen in de kompetitie
gingen wel door en dat leverde de vol-

gende stand op :

'jLtrrwrr-i: •^'ït'-

Zandvoort
Watertoren

DRC
Stormv.
TOB
HBC
KW
Nw.Vennep
Volenwijckers

Zandvoortm.
VVB
TYBB
Zaandijk
GVO

14
10

9

8

8
7

7

6
4

4
3

2

23- 3
14- 5
8- 6

13-11

9-10
10- 9
12-15
6-13
7-12
6-12
5- 7

3-13
Assurantiekantoor R.J. van GENNIP
Lorentzstraat 58 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 68 92 na 19.00 uur.

ALLE VERZEKERINGEN, plus financierin-

gen, alsmede persoonlijke leningen.

DE LAAGSTE autopremies, ook voor amb-
tenaren.

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat IS (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

p\ay-'«n
kerkstraat

zandvoort

nieuwendijkSTamsterdam

tom naarde ptey-fc

de
hypermoderne sp

met de allernieuwste

tomaten staat voor u

openinamsterdam

en In
zandvoort.

Met de bouw
van de water-

toren startte

in 1912 in

Zandvoort
het waterlei-

dingbedrijf.

Er werd een
contract geslo-

ten met de ge-

meente Ams-
terdam en het
water zou zon-

der beperking
geleverd wor-
den door het

pompstation
Leiduin. Maar
de levering ge-

schiedde niet

vlekkeloos.

Met name in de
jaren 1922 tot

1928 was de
toelevering 's

zomers en ook
op spitsdagen

vaak zo slecht

dat het bedrijf
soms met een
lege toren zat.

B. van Aerschot, De stad bij morgenlicht.
M. Bacher, Der Luk und ich.

Bagley, De man zonder verleden.
J.A. de Haan Bierens, Wat gaat er om in

uw hond ?

H. Böll, Adam, waar ben je ?

P. Boileau en Th. Narcejak, Le tenaille

G. Bomans, Buitelingen

G. Bomans, Noten kraken.
J. Bylsma-Vriens, Leve de vooruitgang

kost bijna je leven.

Claudius, Er was eens
H. Claus, Orestes.

M. Crichton, De grote treinroof
P. Damarix, La confession interrompue.
B. Danneman, Lapjeswerk voor begin-

ners en gevordereden.
Ph.K. Dick, De onmogelijke planeet.

A. Dolgun en P. Watson, Alexander
Dolgun.

M. Ellis, The adoration of the hanged
man.

Chr. Geelhaar, Paul Klee.

J. Gracq, Het kasteel Argol.
J.J. Groenebopm, Sterven in schoon-

heid.

W.F.J. Hana, IVliddeneuropese klokken.
J. Higgens, De adelaar is geland.

H.G. Konsalik, Liêfdesnacht in de taiga.

H. Lampo, De zwanen van Stonehenge.
T. Ling, Boeddha.
R.M. Lockley, Het leven der konijnen.
J. Macneill, Ever After.

H. van der Meyden, Privé geheimen.
G. Mulisch, Het iornische van de ironie.

C.N. Parkinson, The fireship.

J. Quartermain, Diamant in de knel.

P. Ouentin, Paniek incluis.

P. Quentin, De vrouw van de vrijgezel.

C. Rayner, Harmarket.
A. Seifert, Tuinieren zonder gif.

G. Simenon, Vlucht uit Ostende.
W. Snaith, Op de kracht van de wind.
M. Söderholm, Söderholm omnibus.
A.E. van Vogt, The man with a thou-

sand names.
V. de Wit en M. de Vos, Open doek.

omroepers

JONGEN, 18 jaar, ZOEKT
WERK

voor de ochtenduren.

Tel. 55 24.

HULP i.d. HUISHOUDING
gevraagd voor 1 ocht. i.d.w.

Tel. 3097.

KENNISMAKING

Duitse man, 36 jaar, holl.

sprekend, zoekt langs deze

weg EENVROUW tot

33 jaar met 1 kind geen be-

zwaar, brieven onder nr.

810 buro van dit blad.

WERKSTER GEVRAAGD
1 3 2 ocht. p.w. Tel. 40 21.

Daar wij op zeer korte ter-

mijn onze huidge huurwo- .

ning moeten verlaten in ver-

band met afbraak is het ko-
pen van een woning voor
ons dus URGENT gewor-
den.
Wij hebben gespaard voor
een KOOPWONING die

wij zo spoedig mogelijk wil-

len betrekken.

WIE HELPT ONS, en wil

aan ons zijn of haar huis te

koop aanbieden ??????
Bericht ons gauw in brieven

onder nr. 740 aan het buro
van dit blad.

AANGEBODEN

:

Afwisselende werkkring voor
jonge vrouw.

Klein gezin met kantoor aan
huis zoekt

ASSISTENTIE

in het gezin en op kantoor.

Brieven onder nr. 781 buro
van dit blad.

Te koop aangeboden

400 PINUS MUGHUS
(dwergden)

prima voor zandgrond, maat
40/50 cm. Voor de zeer la-

ge prijs van f 7,- p.st.

Minimum afname 50 stuks.

Tel. 023-3159 45.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
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raad wil eerst informatie

en dan beslissen

over parkeergarage
't Ging niet door dinsdagavond. De be-

handeling door de gemeenteraad van
het verzoek van de stichting kasinospe-

len en hotelbaas Bouwes om onder het

De Favaugeplein een parkeergarage te

mogen stichten t.b.v. de bezoekers van
het gokpaleis.

Aan het begin van de vergadering van
de zeventien gezworenen deelde voor-

zitter Nawijn mee, dat het kollege had
besloten het verzoek van Bouwes es.

van de agenda te voeren. De raad, zo
was het kollege gebleken, wilde meer
informatie over het objekt alvorens

een beslissing te nemen.

Een buitenstaander zou uit de onschul-

dig-klinkende woorden van burgemees-
ter Nawijn de indruk krijgen dat de ge-

meenteraad de zaak nog even wilde

aanhouden voor nader overleg over
een paar details die men bij de voorbe-
reiding van het plan over het hoofd
had gezien. Maar de zandvoortse raad

wist niets af van het plan voor de
bouw van een ondergrondse garage en
de wethouders waren niet op de hoog-
te gebracht van het stadium waarin de
voorbereiding van het projekt verkeer-

de. Raadsleden en wethouders hoor-
den er in feite niet eerder over dan op
het moment dat het verzoek om me-
dewerking aan de totstandkoming van
een parkeergarage vorige week donder-
dag bij hen in de bus gleed.

Voordien waren alleen de direktie van
de stichting kasinospelen, de heren
Bouwes en Nawijn bekend met de plan-

nen. En ook het ministerie van ekono-
miese zaken in Den Haag dat door ge-

noemde heren was gepolst over het ver-

lenen van een subsidie in de aanlegkos-

ten van het projekt. Toen dat rond was
mocht de volksvertegenwoordiging er

over horen en als toegift één, twee,

drie een beslissing nemen. Want als de
raad voor het eind van dit jaar geen
geld aan de minister vraag komt het

verzoek niet meer in behandeling, al-

dus de heer Nawijn.

De raad en de wethouders voelden
zich kennelijk stevig bij de neus geno-
men en wilden dinsdagavond geen be-

slissing over het plan nemen. Eerst zal

a.s. maandag, dinsdag en woensdag o-

ver het projekt worden gepraat door de
kommissies van bijstand en advies. Di-

rekt na afloop van het overleg op woens-
dagavond zal op deze avond een spoed-

eisende vergadering van de gemeente-
raad plaats vinden over de bouw van de

parkeergarage onder het plein.

Wij zijn benieuwd of dan ook nog zal

worden gesproken over de rol die de
zandvoortse gemeenteraad is toebe-

deeld bij de voorbereiding van bouw-
plannen, etc. Die valt nauwelijks nog
met het blote oog waar te nemen. Al-

leen aan het slot, wanneer alles door
het ontzagwekkende drietal is bekok-

stoofd en in kannen en kruiken gedaan,

mogen de raadsleden nog even komen
opdraven. Bij de deur krijgen zij te ho-

ren waar het over gaat en dan wordt
van hen verwacht dat zij rap een be-

slissing zullen nemen.
In Zandvoort wordt de demokratie in-

gehuurd door een kasino, een hotel-

magnaat en een voorzitter.

In verband met het vertrek van de heer

Bosman als gemeenteraadslid voor de
fraktie van de vvd waren er vakatures

ontstaan in de kommissie van bijstand

en advies van publieke werken en in

de Kennemerraad. Gelijktijdig met het

invullen van de opengevallen plaatsen

werd gestemd over het verzoek van het

psp-ppr lid Lou Koper om alsnog tot

de kommissie van publieke werken te

worden toegelaten. Hij had eerder voor
een plaats in deze kommissie bedankt
omdat hij het niet eens was met de
gang van zaken bij de samenstelling

van de kommissies. Koper was het, naar

zijn zeggen, nog steeds niet eens met
de gang van zaken bij de samenstelling

van de kommissies maar hij vond de
kommissie van pw zo belangrijk dat

hij tenslotte over zijn bezwaren was
heengestapt. Het pvda-lid Maarten We-
ber had altijd al gedacht dat Koper
eens tot inkeer zou komen en ruimde
spontaan zijn plaats in de pw-kommis-
sie voor Lou in.

Er vonden nog meer verschuivingen

plaats.

De vvd-er Roselaar bedankte als lid van

de kommissie van sociale zaken om de

door de heer Bosman verlaten zetel in

de kommissie van pw te bezetten en

het nieuwe raadslid Anderson werd
gekozen op de door de heer Roselaar

prijsgegeven zetel in sociale zaken.

Onlangs heeft de heer Roselaar in een
brief aan het kollege van b en w kri-

tiek uitgeoefend op deze kommissie,

die volgens hem te weinig vergaderde

en als men bijeen kwam over nutteloze

zaken sprak.

De raad ging dinsdagavond akkoord met
het verzoek van de Kennemerraad om
de eerder door de gemeente afgewezen
bijstelling van de subsidie t.b.v. de te

stichten kunstijsbaan in Haarlem, als-

nog goed te keuren. Alle frakties zet-

ten hun pro- en kontra een regelmatige

verhoging van de subsidie nog eens op
een rijtje. De heren Flieringa en Termes
van de fraktie van inspraak nu waren
en bleven tegen 'omdat de ellende met
het steeds maar bijpassen van de eks-

ploitatietekorten niet viel te overzien'.

Daar dachten mevrouw Hugenholtz
en de heer Roselaar van de vvd pre-

cies zo over : 'het wordt onbetaalbaar

vopr de gemeente'. Hun partijgenoot

wethouder Attema vond dat ook. 'Ik

heb destijds niet verder willen gaan dan
een gulden per inwoner en daar blijf ik

bij'.

Bij de tegenstanders van indeksering

voegde zich ook roerganger Nawijn.

Volgens hem wordt een groot deel van

de subsidie aangwend voor de betaling

van niet variabele kosten, zoals kapitaal-

lasten. Daarom is niet noodezakelijk de
subsidie jaarlijks bij te stellen. De stich-

ting zal volgens hem de tarieven moeten
verhogen om uit de moeilijkheden van
stijgende kosten en geldontwaarding te

komen.
Daar was de vvd-er Gielen het hart-

grondig mee oneens en dat gold ook
voor de beide wethouders Aukema (pv

da) en Van der Mije (cda) alsmede de
frakties van deze partijen in de gemeen-
teraad. Het voorstel werd tenslotte met
vijf stemmen tegen en twaalf stemmen
voor aangenomen.

Er zijn nu twee doktoren in de zaal.

Afgelopen dinsdagavond werd de huis-

arts J.G. Anderson door burgemeester

A. IMawijn als raadslid geïnstalleerd. De
heer Anderson, die deel uitmaakt van

de fraktie van de vvd, is de opvolger

van de heer H. Bosman die onlangs

werd benoemd tot burgemeester van

Heeze (Nrd. Brabant).

bijstandsbond gaf

tekst en uitleg

eanduoorrse Isoeranr

Dinsdagmiddag vond in één van de lo-

kalen van de vroegere Mariaschool
een bespreking plaats over de doelstel-

lingen en werkwijze van de Bijstands-

bond. Koördinator in de regio Kenne-
merland is de heer Th. van Veen, die

de aanwezigen, in het bijzonder een
afvaardiging van het landelijk bestuur,

weSkom heette.

In korte trekken schetste de heer Van
Veen hetgeen in vrij korte tijd door de
Bond bereikt was en belangrijk daar-

van vond spreker het kontakt dat ge-

legd was met verschillende instanties,

o.a. het bestuur van de Sociale Dienst

mevr. Kraan - Meeth

in Haarlem, terwijl woensdag een ge-

sprek met wethouder Van dei Mije zal

plaals hebben. Tijdens een t.v. uitzen-

ding van de Ombudsman eind vorig
jaar Kwam je noodzaak naar voren iets

te doen voor de sui/.<xoi minder draag-
krachtigen, ook moreel, en op ^„^ „j^.

zending kwamen tal van reakties, ook
van de pvda in Zandvoort, hoewel, zo-

als de heer Van Veen met nadruk vast-

stelde, de Bijstandsbond daaraan niet

gelieerd is : de Bond is niet politiek ge-

bonden.
Burgemeester en wethouders waren
verhinderd, ook de heer Roselaar, op
wiens ingezonden stuk de Bond enige

weken geleden had gereageerd, had be-

richt van verhindering gezonden. Wêl

aanwezig waren de raadsleden Van As,

Koper en De Pater, van wie laatstge-

noemde adviseerde kontakt op te ne-

men met de Wetswinkel in Zandvoort.

De sekretaresse van de landelijke bond,

mevrouw A. de Groot-Ritsma, gaf ver-

volgens een uiteenzetting van de vor-

deringen die de bond gemaakt had na

haar oprichtingsvergadering op 8 mei

j.l. in hotel Gooiland in Hilversum. Een
probleem ontstond toen de afdeling

Rotterdam de bond uitsluitend voor

bijstandtrekkers wilde laten funktioneren,

terwijl de overige afdeling ook andere

uitkering-trekkenden er bij wilden heb-

ben. Een en ander heeft tot gevolg dat

Rotterdam nu zelfstandig funktioneert.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest

met staatssekretaris Meijer, met de vas-

te kommissie van de Tweede Kamer, is

er een eisen pakket ingediend bij CRM
en zal op 6 november a.s. in Utrecht

de eerste ledenvergadering van de bij-

standsbond plaats hebben.
Tijdens de levendige diskussie werden
diverse punten onder de loupe geno-

men, o.a. de naam. Eén van de aanwe-
zigen was van mening dat de afdeling

Rotterdam, uitgaande van de naam
'Bijstandsbond' het bij het rechte eind

had de bond alleen voor bijstandtrek-

kers te laten funktioneren. Een ande-

re naam zou volgens hem dan ook te

verkiezen zijn, daar mogelijk zij, die

andere uitkeringen ontvangen dan bij-

stand, nu worden afgeschrikt. (Nadat
verschillende namen waren geopperd
bleek dat men zich die moeite had kun-

nen besparen : de naam 'Vereniging de

Bijstondsbond' is namelijk al notarieel

vastgesteld). Verder kwam naar voren

of het wel juist was dat een wethouder
advies geeft in een wetswinkel, de
drempel wordt daardoor te hoog. Weer
anderen vroegen aandacht voor hun
persoonlijke moeilijkheden en dat wil-

de nog wel eens uitlopen en daarom was
het maar goed dat gesprekleider Van
Veen de touwtjes stevig in handen
hield. Heel plezierig was de opmerking
van één der aanwezigen er toch eens

even bij stil te staan dat Nederland, na

Zweden, de beste sociale voorzieningen

heeft in heel Europa. Aan het slot van

de bijeenkomst uitte de heer Van Veen
zijn erkentelijkheid voor het gratis ge-

bruik van de lokaliteit en vroeg de aan-

wezige pers te willen vermelden dat

het lidmaatschap van de bijstandsbond

f 1 5,-- bedraagt en dat hij op zijn adres

Sophiaweg 7 of telefonies op no. 2766
graag aanmeldingen in ontvangst neemt.
Aan welk verzoek we bij deze voldoen.

kort:ttMem
• De verbouwde ontvangstruimte van
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat zal vrijdagmiddag 5 no-
vember a.s. officieel worden heropend
door burgemeester A. Nawijn. De in-

gebruikneming vindt plaats om 5 uur,

waarna de aanwezigen in de gelegen-
heid worden gesteld het vernieuwde
interieur te bezichtigen.

• Vorige week vonden in Zandvoort
een reeks inbraken plaats. Ingebroken
werd in een zelfbedieningszaak aan het
Stationsplein waar zeshonderd pakjes
sigaretten en een telmachine werden
ontvreemd; uit een vitrine in een ho-

tel werden dertien gouden ringen en
zes gouden hangers ontvreemd ter

waarden van f 15.000,-; in de eerder

genoemde zelfbedieningszaak volgde
een tweede inbraak waarbij opnieuw,
een partij sigaretten werd gestolen.

Van de daders van de inbraken ont-

breekt tot op heden elk spoor. De po-

litie had meer sukses bij het verijdelen

van een inbraak in een supermarkt
aan het Favaugeplein. Kort nadat de
dader met een snijbrander de toegang
tot het bedrijf had geforceerd kon hij

door de politie worden aangehouden.
Het was een 29-jarige bewoner van de
hoofdstad.

o In ons verslag van dinsdag j.l. van
de feestmiddag in de bibliotheek

schteven wij dat de Amrobank een

spaarbankboekje van f 25,-- beschikbaar

had gesteld. Het was echter de ABN op
de Grote Krocht, die bovendien nog tal

van prijsjes voor het kienen had gege-

ven. Onze ekskuses.

nov.



Over de uitvoering van de sloop van

een gedeelte van de Kleine Krocht wil-

de een aantal raadsleden het naadje

van de kous weten. De sloop kwam ter

sprake bij de behandeling van het

voorstel van b en w om een aanvullend

krediet van vier ton te voteren voor
openbare werken —bestrating, riole-

ring, etc— in de Noordbuurt. In dit

krediet was ook begrepen de afbraak

van de woonhuizen 3 t.e.m. 7 van de
kleine Krocht. Op de plaats van de te

slopen panden zal ter zijner tijd de uit-

breiding van het raadhuis worden gera-

liseerd. Voorlopig wordt het parkeer-

terrein voor auto's.

Nou,dat vond het raadslid Jan Termes
best, maar dan zou men na de aanleg

van de nieuwe parkeerplaats het nabij-

gelegen Gasthuisplein parkeervrij moe-
ten maken. Lou Koper bepleitte een
vervangende ruimte voor de wereld-

winkel, die nu nog in één van de af te

breken huizen is gevestigd en de heer

Roselaar herinnerde aan de plannen

van een partikulier om in de voormali-

ge brandweergarage een zeeakwarium
te gaan eksploiteren. De raad had dit

piojekt een kans willen geven maar
het was door gebrek aan medewerking
van de zijde van het kollege gestrand.

De initiatiefnemer is van het kastje naar
de muur gestuurd, aldus de heer Rose-
laar.

'Zo is het helemaal niet gegaan', viel

burgemeester Nawijn uit.

'Er klopt niets van uw verhaal, de ge-

meente heeft zich wel degelijk de no-

dige moeite getroost maar van de an-

dere zijde werd geen of onvoldoende
respons gegeven'. Voorzitter beloofde

naar een ander onderkomen voor de
wereldwinkel te zullen uitkijken en

deelde mee dat het parkeervrij maken
van het Gasthuisplein nader door de
stedebouwkundige zal worden bekeken.
Hij vreesde dat het een heksentoer zal

worden de auto's van het plein te we-
ren. Maar wanhopen deed hij nog niet.

Koper: 'Zo hoort het ook'.

Op verzoek van Lou Koper van de pro-

gressieve kombinatie zal het kollege de
gemeenteraad in de gelegenheid stellen

te kiezen uit een aantal alternatieve

bebouwihgsmogelijkheden van het ter-

rein van de voormalige pw-remise aan

de Van Lennepweg. Lou had de indruk
gekregen dat het kollege al een keuze
had gemaakt en die aan de raad probeer-

de op te dringen : n.l. partikuliere wo-
ningbouw in de vrije sektor. Daar was
volgens Koper echter minder behoef-

te aan dan woningen in de sociale sek-

jeugdcentrum

Van 1 tot en met 6 november wordt
er voor het zandvoortse jeugdwerk
een belangrijke kollekte gehouden.
Het nationaal Jeugd Fonds houdt dan
een geldinzameling voor het algemene
jeugdwerk, waarvan de helft bestemd
is voor de plaatselijk jeugdaktiviteiten.

Het bestuur van de Stichting jeugdcen-

trum 'De Nachtuil' wil deze gelegen-

heid aangrijpen om geld te krijgen voor
het nieuwe jeugdcentrum aan de Lin-

naeusstraat. Wanneer er een flink start-

kapitaal is, kan dit centrum spoedig ge-

opend worden en gaan draaien. Het be-

stuur roept dan ook dringend alle jon-

geren vanaf 16 jaar en ook ouderen
op om voor het jeugdcentrum te kol-

lekteren. Hierbij kan men kiezen tus-

foto Jan Hoogendijk

sen het lopen met lijsten langs de deu-
ren van 1 t.e.m. 6 november of het
rammelen met de kollektebus op 6 no-
vember.
Meer informatie over het aanmelden
voor de kollekte bij de bestuursleden

G. Suurland, Pasteurstraat 11, tel.

57 29, mej. Wilma Visser, Vondelaan
20 en de Wereldwinkel Kleine krocht
3. Voor degenen die liever per bank een
bijdrage geven, is er een rekening geo-
pend bij de IMutsspaarbank te Zand-
voort (postgiro 153.630) onder nr.

82.98.55.440 voor de Stichting Jeugd-
centrum 'De Nachtuil'. Het bestuur re-

kent er op, dat iedereen meewerkt om
nu spoedig een definitief honk te kun-
nen openen voor het zo belangrijke

vrije jpy^dwerk in Zandvoort.

tor. Maar, zei Lou, de raati zal in de -

eerste plaats moeten beslissen voor

welke kategorie zal worden gekozen.

En daar wilde hij zekerheid over heb-

ben.

Volgens voorzitter Nawijn was er geen

vuiltje aan het zwerk. Zoals in alle an-

dere gevallen kon de raad als hoogste

gezagsorgaan van de gemeente (zie par-

keergarage) een keuze maken m.b.t. het

type woningen al moest hem wel even

van 't hart dat er een grote vraag naar

woningen in de vrije sektor was.

Over enige tijd krijgt de gemeenteraad

een pakket van mogelijkheden aange-

boden om er een keuze uit te maken.
'Prachtig, meneer de voorzitter', zei

Lou. 'Zo hoort het ook'.

De rest van de agenda leverde geen ge-

.

dachtenwisseling of zienswijze meer
op die wij aan de lezer moeten door-

geven.

MET EN ZONDER LEESBRIL

nieuwe boeken

OPENBARE BIBLIOTHEEK

burgerlijke stand

overleden : Petrus Augustinus Anto-
nius Dillmann, 76 jaar; Reinera Jacoba
Sjardijn, oud 84 jaar, gehuwd geweest
met J.J. Roosemalen.

ondertrouwd : Frans Volkert Rede-
ker en Dina Alida Driehuizen; Adrianus
Meyer en Johanna Wilhelmina Louisa
Maria van den Thillart; Johannes Hen-
ricus Reijns en Geertruida Cornelia

Koning; Johan Adriaan van Gennep en
Geertruida Maria van Egmond.

gehuwd : Josephus Antonius Komen
én Akke van Galen.

geboren buiten de gemeente : Mark,
zv. M.J.M, van der Wal en M. van Eijk.

overleden buiten de gemeente : Teu-
riis Verboom, oud 84 jaar, gehuwd ge-

weest met M.F. Beuker; Willempje Batje

Paap, oud 55 jaar, gehuwd geweest met
C.M. van de Laarschot; Gerrit Louman,
oud 77 jaar, gehuwd met J. Hendriksen.

kerkdiensten

medische dienst

W.J. Alberts, C.N. Fehrmann en A.A. de
Jonge, Geïllustreerde geschiedenis van

Nederland.

V.S. Alder, Het vinden van het derde oog
Mohammed Ali, De grootste.

J. Betzema, Stroomgebieden.
H. Biernath, Abschied und Wiedersehen.

H. Boll, Meningen van een clown.

F. Bordewijk, Rood paleis.

J. Brusse, Tussen Brusse en Parij.

Fr. de Bruijn, Hydrocultuur.

J.F. Chandu, Helende kleuren.

C. Cookson, Het geslacht Mallen: de ge-

tekenden.

T. Cummings, The sound of Philadelphia.

T. Dicks, Doctor Who en de invasie van
de Autonen.

G. Elliott, Schetsen.

M. Golan, Kissingers geheime diploma-

tie "The secret conversations of Hen-

ry...."

H. Hesse, Tegendraads.

Chr. Hill, Jackdaw.
H. Holthausen, Lekker koken zonder

zout.

J.W. lbo, 40 jaar Wim Kan met Corry
aan zijn zijde.

H.G. Konsalik, De grote terugtocht.

R. Legrain, De moeder van Guido Ge-
zel Ie.

H. Lampo, Een geur van sandelhout..

Foka van Loon, Nieuwe omnibus.
C. Vrugt Lührs, Mijn zuster Anna Blaman
J. McClure, De dove luistervink.

E. McNamara, De etruksen.

H. de Man, Kapitein Aart Luteyn. - Aart
Luteyn de andere.

Th. Mann, Over Schopenhauer en Nietz

sche.

C. Nieuwhoff, W. Diepraam en C. Oort-

huys. Klederdrachten.

A. Oirschot en F. Noltë, Heksenkruid.

J. Pearl, Callie Knight.

R. Pieters, Een kleine nachtmuziek.
E. Prade, Windsurfing.

J. Rathbone, De helpende hand.

R. van Rooij, Brug door de ruimte.

L. Rosen, Knutselen met kinderen.

de Smet, Het zwingende zwaard.
De wooncultuur van de Grieken en de

Romeinen.
J. Wunderli, Yoga en geneeskunde.

S
y De wereldberoemde

spaanse

porseleinmaker-

LLADRÓ
ontbreekt

natuurlijk niet

in onze

kollektie.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-

nummer van"uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 30 en zondag 31 oktober a.s.:

Zuster E. Poldervaart-Spaans, Kruislaan

54, Hoofddorp, tel. 02503 - 16000.

In de sporthal Pellikaan heeft Sporting/

OSS in de volleybal ontmoeting met
Allides 5 een moeizaam gelijkspel be-

haald. Aanvankelijk had het technies

begaafde Allides het betere van het

spel, maar naarmate de wedstrijd vor-

derde, kregen de zandvoorters meer
vat op hun tegenstanders. De einduit-

slag 2-2 kwam tot stand via de scores

4-15,10-15, 15-7,15-3.

Het tweede damesteam, dat evenals de
heren in de tweede klasse uitkomt, be-

hield met de zwaarbevochten 3-1 o-

verwinning op HBC eveneens de lei-

dende positie op de ranglijst.

Raglijsten

Heren 2e klasse

Sporting/OSS 3 5

Fluor 3 4
Allides 5 3 4
SBIJ 2 3
Spaarne 4 3 3
FES 3 3 3
Ovra 4 2 2
HSVC 2 3 2
Triumph 2 2
PSVH2 2

Dames 2e klasse



Kindertafeltjes, stoeltjes en
schoolbankjes te koop,

vanaf f 17,50
Afhalen :

a.s. zaterdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur in de v.m.

Mariaschool, Koninginne-
weg 1.

Nette jongeman zoekt

WOONRUIMTE
in Zandvoort

Telefoon 023 - 37 02 56

TE KOOP mooie stevige

wandelwagen f 45,-.

Solexf25,~.
J. v. Delft, tel. 70 50.

Vrouw middelbare leeftijd

zoekt voor enkele uren per
week licht huish. werk.
Brieven onder nr. 820 bu-
ro van dit blad.

AANGEBODEN :

Koelkast AEG f 40,-; 2-pits

gaskomfortf 25; oliehaard

f 35,-. Tel. 20 86.

BANKSTELLEN

Verhuur - Inrichting

'DE WITTE ZWAAN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.
Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A.-Ritman

Telefoon 4365
,.•...•....».....-....-.......»-«-.•...•

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;

Allan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten

f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Baurevi/eg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half februari.

Voor elk feest of partij

"

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-

plein 2, 2164/3713, tel. na

18.00 uur tel. 6658.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?'

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat

2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds, drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

s raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

BELEG UW GELD
IN EEN STUKJE
AMERIKAANSE GROND.
Brieven onder nr. 742 buro
van dit blad.

Bij de PADVINDSTERS GROEP

„de ZEEDISTELS" te Zandvoort

kunnen nog geplaatst worden
Kabouters: meisjes Van 7 tot 10 jaar.

Sherpa's: meisjes van 14 jaar en ouder.

Opgaven en infoimaties bij

:

Mevr. Honderdos, Celciusstraat 89,

Zandvoort, telefoon 4275.

Handbalvereniging

.11?'

Voor de komende zaalkompetitie hebben
wij nog plaats voor :

4 jongen pup., lft. van 8 t/m 11 jaar;

4 meisjes adsp., lft. van 12 t/m 14 jaar;

2 dames sen., lft. vanaf 18 jaar.

2 heren sen., lft. vanaf 18 jaar.

voor aanmelden en inlichtingen bij :

J. Draijer, v. Ostadestraat 9, tel. 27 50.

OUDERS!!!!
Twijfel over welke sport het zal worden ?

Hak dan de knoop door,

geen gezanik meer aan uw hoofd

doe zeOP?ZWEMMEN
Geen betere en gezondere sport voor Uw
kind.

Inlichtingen iedere vrijdagavind tijdens de
cluburen van 18.00 - 20.00 uur, in het
zwembad "De Duinpan".
Z.Z.P.C.

DE ZEESCHUIMERS'?tel. 21 98;

zandvoort

BEKEÜSI
De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening

aan artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend,

dat het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 okto-

ber 1976 vastgestelde bestemmingsplan "Kostverlorenpark deel

III" van maandag 1 november 1976 af gedurende een maand
ter gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting en ruimtelijke

ordening) voor een ieder ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb-

ben gewend alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het

ontwerp en de voorschriften aangebrachte wijzigingen kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit be-

stemmingplan indienen.

Zandvoort, 27 oktober 1976.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

ged. oude gracht 11b (t.o.de raaks) haarlem (023) 311140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwcs) zandvoort 3378



De volgende VEILING wordt gehouden
op donderdag 18 november a.s.

Alleen nette goederen kunnen worden
ingebracht.

Inlichtingen : dagelijks : Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"
Telefoon 21 64 / 37 13 na 18.00 uur 66 58

Assurantiekantoor R.J. van GENNIP
Lorentzstraat 58 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 68 92 na 19.00 uur.

ALLE VERZEKERINGEN, plus financierin-

gen, alsmede persoonlijke leningen.

DE LAAGSTE autopremies, ook voor amb-
tenaren.

woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor de leden komen beschikbaar :

1. de eengezinswoning

CELSIUSSTRAAT 36,

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, zolder, individuele cen-
trale verwarming.
Huurprijs f 248,65 per maand.

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 340
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs 233,90.

3. de flatwoning

LORENTZSTRAAT 573 (uitsluitend
bestemd voor een alleenstaande)
bestaande uit : een gecombineerde
woon-slaapkamer, douche, blokverwar-
ming.
Huurprijs f 314,15 per maand.

4. de garage

VAN LENNEPWEG (51)
Huurprijs f 39,30 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners
van de Van Lennepweg 49 t/m 55 voor-
rang bij toewijzing.

5. de garage

KEESOMSTRAAT F
Huurprijs f 40,- per maand.

De toewijzing van woningen en garages
geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college
van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor 2
november aanstaande om 19.00 uur te

geschieden aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermel-
ding van lidmaatschapnummer en geboor-
tedatum.
De uitslag van de voorlopig toewijzing

.

zal eerst op donderdagmiddag 4 novem-
ber aanstaande om 2.00 uur in het gevel-

kastje aan het kantoor Noorderstraat 1
worden gepubliceerd.

I
I
I
I

I

I
I

WEGENS HET ZACHTE WEER
NU NOG SLECHTS 10 DAGEN

VERKOPEN WIJ ELKE DAG

100 MANTELS
normale prijs 180.- 200.- 300.- e.h. (u ziet 't zo)

voor één prils 100,- per stuk
(nu nog In alle maten en dessins)

EEN PRACHTIGE KOLLEKTIE

BONTMANTELS
NU OOK TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJS
Dames kopen maar! Profiteren en geld verdienen.

MEVR. J. COLLËWIJN
Mannequin

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

I

I
I

I
I

I
I

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

N3
UdNBM
UdMCq

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

© • •»vdme^
j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

3a. •£,. ^Balledux & H^n.

WONINGINRICHTING sinds 1923 '

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 37$9
!

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor
_,
Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

De
gezinsauto
vanhetjaar?

Denieuwe Simca1307/1308
^

^Bij ons kantu er zelfoveroordelen^

/Autobedrijf

m ~foVERSTEEGE ^
fggjn Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345

Zandvoort

Een Chrysler Simca Dealei m ; '

VERSTEEGE
-$J- ttatttmtlerbcücijf

Jljalttötraat 18 Zanbbooct

SteUfoon 02507-4499

Neem uw brood,

koek, beschuit en
biscuits van,

Bakker v.d. Werff

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 2129

zoek niet
langer,
wat

geeft 't

wilkes
heeft 't...

alles op
elektrisch

iebied

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (023) 31 114

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33/
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b enw geven niet thuis

voor vluchtelingen
Is het gemeentebestuur van Zand-
voort, dat vorige week de aktie

vluchtelingenhulp in de badplaats or-

ganiseerde, wel zo bewogen met het

lot van de vluchtelingen ?

Die vraag kan worden gesteld na het

lezen van onderstaande brief van de
afdeling Zandvoort van Amnesty In-

ternational aan het kollege van b en w
inzake een konkreet geval van hulpver-

lening aan twee vluchtelingen. Niet ver

van ons verwijderd, maar dicht bij huis.

Dichter nog : in onze gemeente.

Sjouk Pinkster en Annemarie Goedma-
kers van Amnesty International schrij-

ven aan b en w :

'Namens Amnesty International, afde-
ling Zandvoort en als gastgezin van de
tjechische vluchtelingen mevr. Svobo-
dova en haar zoon, geven wij bij de-

zen uiting aan onze teleurstelling over
uw beleid ten aanzien van haar aan-

vraag om een woonvergunning in de
Gemeente Zandvoort en eventuele

hulp bij het zoeken naar een woning.
Allereerst bevreemdt het ons dat, on-

danks herhaalde toezegging van uw
ambtenaren, dat er een spoedige beslis-

sing genomen zou worden, meer dan
6 weken gewacht moest worden op de
beantwoording van een ons insziens

vrij simpele, principiële vraag.

Daarnaast stelt het college zich uiterst

terughoudend op en zegt in feite dat
ze pas een woonvergunning zal geven
afs mevr. Svobodova werk heeft bin-

nen de regio Zuid—Kennemerland (iets

wat in het licht van de huidige werke-
loosheid geruime tijd kan duren), maar
dat zij zich ook dan op geen enkele wij-

ze voor haar zal inspannen.
Wij zijn vooral getroffen door de schrij-

nende tegenstelling tussen deze stel-

lingname en de voortvarendheid en
doortastendheid, die de gemeente
toont ten aanzien van de nationale

vluchtelingenaktie. Ons inziens zou ie-

mand, die als vluchteling binnen de ge-

Geld
als heter
zijnmoet!

SeodloopéhdXiediet.

Sefiaiaplu vanuwbank.

—— uue/J nedarlond-
spaarspecialisten sinds 1817

köriÉMëiri
• Donderdagavond is de brandweer
drie uur bezig geweest een brand in

hotel Keur aan de Zeestraat meester
te worden. De brand werd ontdekt
door bezoekers van het tegenover het

hotel gelegen kafé, die onmiddellijk

de brandweer en de politie waarschuw-
den. Op het moment dat de brand uit-

brak was niemand van de gasten, het

personeel en de direktie in het hotel

aanwezig. Kort nadat de brandweer
de vuurhaard, d:e

(

een hevige rookont-
wikkeling veroo.-zaakte, had gelokali-

seerd ontdekte men een tweede brand-
punt in de nabijheid van het dak. De
brand, die tegen elf uur was onder-
drukt, veroorzaakte flinke schade aan
het pand. Er zou voor een bedrag van
rond f 150.000.- door het vuur zijn

vernield. Wat de oorzaak betreft

staan politie en brandweer voor een
raadsel.

• Vrijdagmiddag werd tijdens een offi-

ciële bijeenkomst afscheid genomen van
de heer J. Spancberg, die wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd de gemeentedienst gaat verla-

ten. De ambtenaar, die 17 jaar bij de
gemeente werkzaam is geweest, genoot
in Zandvoort vooral bekendheid als

strandkontroleur. Bij zijn vertrek werd
. hij o.a. toegespoken door gemeente-
sek^etaris Hoogfndoorn, de chef van

meentegrenzen verblijft, zeker recht

dienen te hebben op een menslieven-
de(r) behandeling.

Bovendien vragen wij ons af of mevr.
Svobodova niet als b.v. bejaarden (men-
sen dus zonder economische binding

aan de gemeente) het recht heeft op
een woonvergunning in onze gemeente.
In afwachting van uw kommentaar,
waarin wij hopen enig begrip voor ons
standpunt terug te kunnen vinden, verblij-

ven wij,

hoogachtend.

ertrouwen
zvm

keerde

Jl^^ojUa^-

*

Annemarie
Goedmakers

Sjouk
Pinkster

Hï^ï



Werkster gevraagd

voor 1 ocht. in de week,
Tel. 30 05.

GEVRAAGD KAMER
voor werknemer van hotel

Bouwes, per 1 dec'76, m.
gebr. van douche. Brieven

aan mej. Smits, Nijverheids-

str. 8, Deventer.

TE KOOP
GARAGEBOX

op Burg. v. Fenemaplein.
Inl. tel. 54 33.

VERMIST
sinds donderdag 28 oktober
in omg. Zandvoort, bastaard

mini-herder met grote oren,

naam 'Jumper' (geen hals-

band) Tegen beloning terug

te bezorgen: Stolbergstraat

18, Haarlem, tel. 023-
316685.

Antiquariaat

"De Papieren Waereld"
KanaaLweg 2-zijstr.Haltestr.

Voor oude prenten en boe-
ken o.a. van Zandvoort.
Tevens in lijst en passe-par-

tout zetten van al uw prin-

ten en reprodukties.

Geopend : vrij- en zaterdags

van 13.00- 17.00 uur.

BANKSTELLEN

Onfortuinlijke weduwe tegen haar

alles verloren in 't kasino en zelfs

fatsoen vertonen'.

Marie: 'Maakt u zich geen zorgen, mevrouw, overdag kunt u altijd nog naar het naaktstrand

gezelschapsdame : 'Marie, ik ben de wanhoop nabij. Ik heb vannacht

mijn kostbare garderobe verspeeld. Ik kan me nergens meer met goed

Een spannend duel xonder doelpunten
was het resultaat van de wedstrijd van
afgelopen zaterdag tussen Zandvoort
'75 en rivaal RCH. Zandvoort'75 had
in deze ontmoeting met tegenslag te

kampen door het uitvallen van Ray-
mond Keuning, die in de eerste helft

van de wedstrijd het veld voortijdig

moest verlaten wegens een blessure.

Zowel in de eerste als tweede helft

van de ontmoeting gingen voor Zand-
voort'75 enkele goede kansen verloren.

Na rust waren de kustbewoners bedui-

dend sterker, maar door de uitste-

kende verdediging van RGH zagen zij

geen kans het doel van de keeper te

belangrijke adressen

bereiken.

De topplaatsen worden nu ingenomen
door Energie en Halfweg. Zandvoort
'75 staat in de afdeling als derde ge-

klasseerd.

De ranglijst in cijfers :

Energie
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raad ging akkoord

metondergrondse parkeergarage
Met veertien stemmen voor en twee
tegen heeft de zandvoortse gemeente-
raad woensdagavond tijdens een spoed-
eisende vergadering de bouw van een
parkeergarage onder het De Favauge-

plein goedgekeurd. Zoals bekend zal
-

de garage worden gebouwd voor reke-

ning van hoteleigenaar Bouwes met
behulp van een door het ministerie

van ekonomiese zaken in het vooruit-

zicht gestelde subsidie van f 800.000,—
uit de pot 'toeristiese voorzieningen'.

De totale bouwkosten van het pro-

jekt bedragen f 1.600.000,--.

De raadsleden Van der Moolen (pvda)

Van As (cda). De Pater (cda) en Ro-
selaar (vvd) hadden nog wel kritiek

op de wijze waarop het projekt was
voorbereid —de raad werd pas in het

laatste stadium van voorbereiding

geïnformeerd over het plan— maar zij

wilden de uitvoering van de bouw
daar niet van laten afhangen.
Zo betoogde de heer Van der Moolen
dat de raad behoorlijk geïrriteerd was
geraakt door de gang van zaken. De
raad wist niet wat er gaande was en
ook de bewoners van de flats aan het

Favaugeplein waren volkomen on-
kundig van het plan om een parkeer-

garage onder het plein te bouwen.
Het lijkt er op, aldus de heer Van der

Moolen, dat- wanneer meneer Bouwes \<

iets wil daar alles voor moet wijken.

Spreker vond het overigens maar een

vreemde zaak dat gemeenschapsgeld
zo gemakkelijk beschikbaar wordt ge-

steld voor een dergelijk projekt. De
gemeenschap moet bijspringen voor

mensen die met geld smijten. De so-

cialist doelde hier op de bezoekers

van het kasino die hun auto in de ga-

rage kunnen parkeren. Hij stelde ten-

slotte voor de uitgifte van de grond in

"erfpacht niet te stellen op een termijn

van 25 jaar maar op 1 5 jaar.

Volgens Lou Koper van de progres-

sieve kombinatie psp-ppr, was de
aanvraag van Bouwes voor een. rijks-

bijdrage t.b.v. de bouw van de onder-

grondse garage gebaseerd op 'valse

informatie'. Het ministerie van eko-

nomiese zaken was voorgespiegeld

dat het hier een toeristiese voorziening

betrof, maar dat was niet waar. De on-

dergrondse parkeergarage, zo blijkt

uit de stukken, is in de eerste plaats

bedoeld voor het onderbrengen van
de auto's van de bewoners van de
flats aan het De Favaugeplein. Bewo-
ners, zo schamperde Koper, die er

niet om hebben gevraagd.-Hij deed
vervolgens een felle aanval op pvda-

wethouder Aukema.die, door zich

achter dit plan te stellen, in strijd

handelde met het landelijk verkie-

zingsprogramma van de socialisten.

De cda-er Van As was het niet eens

met de manier waarop een en ander

tot stand was gekomen, maar hij wil-

de er geen breekpunt van maken en

de kwestie uit 'de emotionele sfeer ha-

len'. Ook hij wilde uitgifte van de
grond in erfpacht gebracht zien op 1

5

jaar.

De enige partij die zich rondweg en-

thousiast toonde over het plan was
de vvd. Fraktieleider Joustra noemde
de parkeergarage een ideale opvang
voor auto's' en zei veel respekt te

hebben voor het initiatief van de

ondernemer. Hij hoopte dat het pro-

jekt zo spoedig mogelijk zal worden
gerealiseerd. Verder bepleitte de libe-

raal nog een verscherpt politietoezicht,

'op het schots en scheef parkeren' van
de auto's in de omgeving van het

plein.

Na deze bijdrage aan de diskussie

was het woord aan de heer De Pater

die van oordeel was dat de subsidie

aan het projekt 'zijn doel voorbij

schiet'. Spreker had er nogal moeite
mee dat overheidsgeld wordt gestoken
in een 'goed florerend bodrijf'. Hij kon
echter niet ontkennen dat het ging om'n
plan dat het algemeen nut ten goede
korot en dat ons kan verlossen van een

'klein stukje verkeersoverlast'. Dit

had tenslotte bij hem de doorslag gege-

ven over zijn bezwaren heen te stap-

pen.

En toen was voorzitter Nawijn aan de

beurt om antwoord te geven. Ook het

kollege van b en w was niet helemaal

gelukkig geweest met de gang van za-

ken rond de voorbereiding van het

plan. Maar de magistraat ontkende
ten stelligste dat de raad niets van
het initiatief van de heer Bouwes
zou hebben geweten. In de kommis-
sievergadering van algemen zaken
van 3 juli j.l. heb ik er mededeling
over gedaan, aldus de voorzitter.

Hij was van mening dat het in eerste

instantie een aangelegenheid was ge-

weest tussen de betreffende onderne-

mer en het ministerie van ekonomie-
se zaken. Pas na afronding van het o-
verleg tussen de hoteleigenaar en
het departement in Den Haag
kon de gemeente er in worden ge-

mengd. Het was, in verband met de
eis van ekonomiese zaken om de
aanvraag voor subsidie voor het eind

van het jaar in te dienen, allemaal

wat haastig gedaan, zei de heer Na-
wijn. Jammer, maar daar moest men
toch niet te zwaar aan tillen, vond hij.

Het kwam immers nooit voor dat de

gemeenteraad niet tijdig op de hoogte
wordt gesteld en betrokken bij voorbe-
reiding en besluitvorming van ingedien-

plannen en voorstellen. Het moest hem
overigens van 't hart dat de gemeente-
raad zich in het verleden bij herhaling

had uitgesproken voor de vestiging van
een kasino in Zandvoort. Nu het zover
is moet men niet terugschrikken voor
de konsekwenties. En wat de kritiek

betreft op het verlenen van rijkssubsi-

die aan het projekt was hij van mening
dat niet de raad de minister ter verant-

woording kan roepen, maar de Tweede
Kamer.
Pvda-wethouder Aukema, betoogde dat

foto Frans van Loon

het verlenen van regeringssubsidie aan

partikuliere bedrijven en vestigingen hele-

maal niet zo'n vreemde, maar in feite

doodgewone zaak is. De staat verleent

ook steun aan de scheepsbouw, etc.

In dit geval wordt subsidie verleend ten

behoeve van de toeristenindustrie. En
wat het partijprogramma betreft,. dit

biedt voldoende mogelijkheden voor

een f leksibel beleid.

Na deze uitleg werd gestemd. Lou Ko-
per en pvda-afgevaardigde Van der
Heijden stemden tegen de bouw van
de parkeergarage. De anderen verklaar-

den zich voor.

De erfpacht van het terrein zal worden
teruggebracht van 25 naar 15 jaar en
de heer Bouwes gaat er mee akkoord.
Een hele zorg voor de gemeente min-
der dus. Want stel je voor je

moet er niet aan denken dat die man
de gemeente niet ter wille zou zijn.

Wat moet er dan van Zandvoort wor-
den ?

mffüs
liÉ&'kleiri;

• Dinsdag werden twee chinese inwo-
ners van de britse kroonkolonie Hong
Kong door de politie uit het kasino
verwijderd nadat zij van vals spel waren
beschuldigd. Bij kontrole van hun pas-

poorten bleek dat zij niet in het bezit

waren van een geldig visum. Beide man-
nen, 27 en 28 jaar oud, werden over-

gedragen aan de vreemdelingenpolitie

in Amsterdam. Later werd nog een
23-jarige inwoonster van Hong Kong
bij het verlaten van het gokpaleis aan-

gehouden. Zij bleek eveneens niet in

het bezit van de vereiste papieren.

• Zondagmorgen werd onder het we-
gens rioleringswerkzaamheden openge-
broken wegdek van de Haltestraat een
granaat aangetroffen. Het projektiel

werd door de politie naar het buro aan
de Hogeweg getransporteerd en later

opgehaald door de legeropruimings-

dienst in Wageningen.

STEUH DE STAKINGSKASSEN

VAN HET ZWARTE
ARBEJDERSYERZET IN

ZUID-AFRIKA! GIRO 3301836

STEUNFONDS
voor de ondergrondse vakbeweging

SACTU (ANC)

r_i Apartheidsbeweging Nederland
Postbus 10500, Amsterdam.

foto Frans van Loon

g.s.

zeggen
ja

Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland hebben de aankoop door de
gemeente- Zandvoort van het hoekhuis
Brederodestraat / Dr. Gerkestraat voor

een bedrag van f 275.000,-- alsnog

goedgekeurd. Na overleg tussen het

gemeentebestuur en het provinciaal

bestuur is laatstgenoemd bestuur tot

de konklusie gekomen dat de gemeen-
te het pand niet te duur heeft gekocht.

Verder zijn GS van mening dat wan-
neer de gemeente er niet in zou slagen

op de plaats van liet aangekochte per-

ceel een kontingent bejaardenwonin-

gen in de woningwetsektor te realise-

ren, Zandvoort de mogelijkheid heeft

de grond beschikbaar te stellen voor

premiebouw. 'ituM&&!**?&i&i£*'
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Zandvoort Tentenkamp.

'Zeildoekstad', ook wel
'Vacantieoord-onder-

linnen ', werd in de der-

tiger jaren het tenten-

kamp op het stille strand

genoemd. Stil was het

er 's zomers echter beslist

niet want tal van, voorna-

melijk Amsterdamse, ge-

zinnen sloegen daar voor

} een weekend maar meestal
voor een paar maanden,
hun tenten op.

De in die tijd vrij hoge
belasting van f 0,50 per
dag had men er graag voor
over om volop van zee en
strand te kunnen genieten,

hoewel er wel eens gemop-
perd werd dat bij een langdu-

rig verblijfgeen reductie

werd gegeven. Uiteindelijk

was vijftig cent altijd nog
vijftig cent.

lillies
fert&klëin

• Om onbekende reden reed zaterdag-

nacht een 16-jarige jongen uit Heemste-
de met zijn fiets op twee agenten in na-"

bij de ingang van het politieburo aan de
Hogeweg. Bij zijn aanhouding bood de
knaap hevig verzet. Hij viel daarbij door

een ruit van de toegangsdeur van het bu-

ro en kreeg een glassplinter in zijn ge-

zicht. IMa te zijn behandeld en verhoord

kon hij vertrekken.

• Maandag trof de politie onder de

talud van het stationsenplacement een
bestelauto aan, die kort tevoren was
gestart door twee onbekende mannen.
De wagen bleek te zijn gestolen in de
buurt van een garage waar de auto

stond geparkeerd om te worden her-

steld. Van de autodieven ontbreekt tot

op heden elk spoor.

• Tot omstreeks 25 november zijn in

de openbare bibliotheek en leeszaal

aan de Prinsesseweg wanddekoraties
te bezichtigen vanJMetty Tengnagel uit

Overveen. De dekoraties, welk bestaan

uit zwaar henneptouw en met behulp
van macrame-technieken zijn vervaardigd,

zijn te zien tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.

• Een werkgroep van het welzijnsbe-

raad Zandvoort is bezig de voorberei-

ding van een welzijnsmarkt,welke op
zaterdag 20 november in de ontvangst-

ruimte van de openbare bibliotheek

zal worden gehouden. Aan deze pre-

sentatie verlenen diverse organisaties

en instellingen op het gebied van de ge-

zondheidszorg, maatschappelijk werk
en andere dienstverlenende instanties

hun medewerking. Voor nadere inlich-

tingen kan men zich wenden tot het

kontaktadres van het welzijnsberaad

Zandvoort, Dr. Kuyperstraat 20, tel.

40 60.

• De vorige week in Zandvoort gehou-
den kollektie ten bate van de nationale

vluchtelingenaktie'76 heeft f 25.472,10
opgebracht. Het komité van aanbeve-
ling en het werkkomité dat de aktie

heeft voorbereid brengt dank aan allen

die aan het welslagen van de aktie hun
medewerking hebben verleend.

• De stichting christelijke blindenhulp
'De Fakkels Bijeen' organiseert vanaf

8 t.e.m. 13 november a.s. de jaarlijkse

inzamelingsaktie t.b.v. diverse instel-

lingen die op het gebied van de verzor-

ging en begeleiding van blinden werk-
zaam zijn. Het komité, dat de aktie

in Zandvoort voorbereid, doet een be-

roep op Ie inwoners van de gemeente
de kollekte tot een sukses te maken.

• Op 3 november j.l. herdacht onze
plaatsgenoot, de heer A. Bos, het feit

dat hij veertig jaar geleden in dienst

trad bij het Provinciaal Waterleiding-

bedrijf van Noord-Holland. Tijdens een

geanimeerde bijeenkomst in de kantine

van het bedrijf in Bloemendaal sprak

o.a. de direkteur, de heer C. Sprey, de
jubilaris toe en schetste naast zijn ver-

diensten voor het PWN ook de aktivi-

teiten van de heer Bos in het menslie-

vende vlak : bijna 25 jaar als motor-
drijver deel uitmakend van de beman-
ning van de reddingboot 'Dr. Ir. S.L.

Louwes' van de K.N.Z.H. R.M. en 35
jaar helper van de afdeling Zandvoort
van het Nederlandsche Roode Kruis.

Ook daar een boot die een belangrijke

rol in het leven van Ab Bos speelt, na-

melijk de Henry Dunant, die gebouwd
werd ten behoeve van zieken en gehan-
dikapten en waar hij ieder jaar in zijn

vakantie samen met zijn echtgenote
een week helpt waar dat nodig is.

Tal van bloemstukken en kado's mocht
de heer Bos woensdagmiddag in ont-

vangst nemen en van de gelegenheid
hem en mevrouw Bos de hand te druk-
ken werd door velen gebruik gemaakt.
Onder hen bevonden zich de oud-dïrek-
teur van PWN, Ir. W.H. van Marie, en
de schipper van de reddingboot van het

kuststation, Zandvoort, de heer C. Ko-
per, die de gelukwensen van de beman-
ning vertolkte.

jubilaris Ab Bos en echtgenote

4444
2000
3043
3044
4841
2262

2525
2525
2525
2307
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REPARATIE van oud-hol-
landse stoelen en stoffeer

werk.

Firma De Grebber
Oranjestraat 5 rood
Telefoon 37 40

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorging

Hondenspecialisten sinds

1955

Voor afspraken uitsluitend

tel. 5626 na 19.00 uur.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Ba ureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half'februari.

Ik dank alle tipgevers voor
hun aanwijzingen.

Na zes dagen heb ik mijn
hond 'Jumper' teruggevon-
den.

Els van Wersch

gevraagd KAMER voor
werknemer hotel Bouwes,
per 1 dec. '76, m. gebr. v.

douche.
Brieven aan jufr. Smits, Nij-

verheidsstr. 8', Deventer.

TE KOOP kinderwagen m.
toebehoren f 85,-. Tel.

47 75.

JONGEN 18 jaar zoekt

WERK
in de ochtenduren.
Tel. 55 24.

BELEG UW GELD
IN EEN STUKJE
AMERIKAANSE GROND.
Brieven onder nr. 742 buro
van dit blad.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (0231
316092 Haarlem

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
i..... ................

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

CHRISTIEN
VERSTEEGE THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 51 85
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth- Gasthuis behan-

deling ook aan huis. Bij geen

gehoor bellen na 19.00 uur.

...........................................

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20 ,~;

Allan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

GEVRAAGD KAMER
voorwerknemer van hotel

Bouwes, per 1 dec'76, m.
gebr. van douche. Brieven

aan mej. Smits, Nijverheids-

str. 8, Deventer.

Antiquariaat

"De Papieren Waereld"
Kanaalweg 2-zijstr.Haltestr.

Voor oude prenten en boe-
ken o.a. van Zandvoort.
Tevens in lijst en passe-par-

tout zetten van al uw prin-

ten en reprodukties.

Geopend : vrij- en zaterdags

van 13.00- 17.00 uur.

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

VERSTEEGE
-$£- ttütetmelerbcürijt

Bjaltesitraat 18 - Zanbbooct

tEetefoon 02507-4499

haal nü

het nieuwe
Renaultboek 1977

ujRINKO
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

Tel. 02507-2323 2424 (fo.g.g, 3380]

Simca 1307/11

U moet 'm gereden hebben.
1 Comfortabel. Ruim. Ultra modern. proberen. Zonder dat u ergens toe

| Vast-op-de-weg. Samen met onze verplicht bent, uiteraard,

service een auto die u móet

Autobedrijf

"|^ VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345
Zandvoort

Een Chrysler Simca Deale

CHRMR

En
SUHBUM

&MW 67?

De
Steenhouwer

bu.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

gevraagd
spoed

Ie KAPSTER
die zelfstandig wil en kan werken in gezel-
lige salon.

Hairstyllist — Hogeweg 27 — Zandvoort
Tel. 69 69 na 20.30 uur 020 - 36 66 35

WONINGRUIL

Amsterdam — Zandvoort
Aangeb.: gemoderniseerd beneden huis,

cv., 3 kamers, douche, 2 hallen, toilet,

tuin en schuur.

Huur f 190,-- p.m.
(Bosse en Lommer)

Gevr. : beneden huis 3 a 4 kamers te Zand-
voort.

Telefoniese inlichtingen 020 - 12 62 12.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H ©1©

U.C. mu* Qó$ %m&

2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL
NU GEDECIDEERD HET LAAGST IN PRIJS! MET VOLLEDIGE GARANTIE EN MEER SERVICE!

BONTMANTELS nu metEEN ALLERNIEUWSTE COLLECTIE

DAMESMANTELS
IN TWEEDS, CAMELS, MOHAIRS
NU IN VELE MATEN |
EN DESSINS «

HONDERDEN

10-20-30-40% KORTING
MOUTON- EN LAMMANTELS NU vanaf 390.-
NERTSDELENMANTELS MET HERTSKRAAG NU vanaf 890,-
SPITZ NUTRIAMANTELS (lang) NU vanaf 1090.-
BISAMMANTELS V* model NU vanaf 1290-
LANGE SWAKARA PERSIANERMANTELS MET NERTSKRAAG NU v.a. , 1990.-

„SUPER DE LUXE" JEUGDBONT-COLLECTIE (ook voor DAMES)

Mevr. J. Collewijn, mannequin, kleine houtstr. 24, Haarlem

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

1/7 VERSTEEGE
WJÊêêëêI Ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's



Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

kuntnatuuiiykook inbed ^

M(i»en liegen

op zaterdag- en zondagmorgen bv. Dat zou kunnen. Maar de wereld ^
ziet er toevallig wel anders uit als u de dag begint met

(watertemp. ±27°c)
U kunt ELKE DAG terecht in "De duinpan" van Zandvoort. Kijkt u maar-.

OPENINGSTIJDEN VRIJ ZWEMMEN

MAANDAG : 9-10 (trimuur)

18.00-19.30

20.00-2100 (vanaf 18 jaar;

woensdag : 8.00-10.00

10.00-1 1.00(da mes)
11.00-12.00
14.00-17.30
18.00-19.30
20.00-21.00 (vanaf 18 jr)

vrijdag: 8.00-12.30 (volw.)

14.00-18.00

dinsdag : 8.00-12.00 ( volw.)

18.00-19.30
20.00-21.00 (vanaf 18 jr)

donderdag: 8.00-12.30 ( volw.)

14.00-16.00 (+trimuur)
18.00-19.00

zaterdag : 10.00-16.00.

zondag: 10.00.-16.00.

zwembad "de Duinpan'-'

vondellaan 57
zandvoort
telefoon: 02507-2170 is niéér dageen duiliwaard

Coats met
'n eigen aksent...

Twee modellen met een eigen silhouet

1. Sportieve caban in wollige stof In Franse stijl , met sportieve, schuine
zakken

2 Coat die eruit springt. Karakteristieke rugplooi, steekzakken en
los aangezette mouw Uitgevoerd in warme wollige stof.

Speciaalzaak voor mannenmode met stijl.

E. de BOER
TiJDELIJK gevestigd in

Passage no. 9

MS 9



76e jaargang no. 85 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 9 november 1

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduoorrSE hoeranr
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginneweg 1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv

(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdays-abonnement: f 19. 50per jaar,- per half jaar f 10. 50 per postf 25.00

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief: f 0,23 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank- ned. mirJdenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

lemeenschapshuis

als nieuw

nieuws
kort & klein

de Kennemerweg.
Inschrijfformulier afhalen bij de volgen-
de personen : F. Veerman, Kostverloren-
straat 58, tel. 44 49 of B. Mesman, Bas-
tiaanstraat 34, Haarlem, tel 023-333300.
Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden.

foto Frans van Loon

• Eerder dan de geplande datum van

1 januari '77 kan een begin worden ge-

maakt met de vernieuwing van de rio-

lering onder het wegdek van de zijstra-

ten van de Haltestraat. Deze week is

een begin gemaakt met de grondwerk-
zaamheden in de Willemstraat en direkt

daarop aansluitend zal de riolering van de

Kanaalweg onder handen worden geno-

men. Dit zal waarschijnlijk in de eerste

helft van december het geval zijn.

• In de vakature van een lid van de

Zandvoortse Sportraad, ontstaan door
het vertrek van de Heer H.E. Bosman
die onlangs tot burgemeester van Hee-

ze werd benoemd, is voorzien door de
benoeming van de heer H. Heiligers als

vertegenwoordiger van TZB.

• De verbouwing van de ruimte van

de dienst van publieke werken aan het

Raadhuisplein, waarvoor de gemeente-
raad enige tijd geleden een krediet'be-

schikbaar stelde, zal op vrijdag 26 novem-
ber a.s. openbaar worden aanbesteed.

• Op zaterdag 27 november organi-

seert de jeugdkommissie van de zand-
voortse voetbalvereniging TZB een auto-

ralley onder auspiciën van autosport-
• vereniging 'Sandevoerde'. De baten van
dit evenement komen geheel ten goede
aan de jeugd van TZB.
De lengte van de rit bedraagt ongeveer
dertig kilometer en er wordt alleen bin-

nen de grenzen van Zandvoort gereden.

De eerste auto start om acht uur 's a-

vonds vanaf het kluphuis van TZB aan

In nauwe samenwerking met ouderkom-
missie, bestuur en leerkrachten van de
Mr. G.J. van Heuven van Goedhart-
school in de Ftemingstraat zal aanstaan-
de vrijdag begonnen worden met een
nieuw eksperiment, namelijk het hou-
den van ekspressiemiddagen. Daarbij

spelen de ouders een belangrijke rol.

Het startsein zal om 13 uur door wet-

houder I.M. Aukema worden gegeven.

De school wil met de organisatie van
deze middagen bereiken dat ouders
meer bij het onderwijs worden betrok-

ken. Daarbij gaat men er van uit dat

vaders en moeders kwa kapaciteiten

en interesse niet alleen maar geschikt

zijn als hulp bij St. Nicolaasfeesten of

soortgelijke bijeenkomsten. Daarom
is er sinds de grote vakantie met elf

moeders en vaders intensief overleg

gepleegd over de manier van inschakelen.

Daarbij is het idee van ekspressiemidda-

gen naar voren gekomen.
Er is gekozen voor groepswerk, zowel
voor de onderbouw van de school
(klassen 1 tot en met 3) als voor de boven-
bouw (klassen 4 tot en met 6). Voor
de onderbouw worden de volgende
ekspressie-aktiviteiten ontwikkeld :

bewerken van flessen, maken van
schelp-, zaad- en knoopmozaieken,
kleien, weven, volksdansen, dramatie-

se vorming en het ontwerpen van pop-
pen. Voor de bovenbouw is ei onder-
meer appliceren, er wordt een smyrna-
wandkleed gemaakt voor de aula, email-

leren, figuurzagen, jazzbalet, macramé-
werk, metaalsieraden, dramatiese vor-

ming en denkspelen.

Vrijdagmiddag sprak de voorzitter van
de Stichting Gemeenschapshuis Zand-
voort, de heer J. Ramkema, een woord
van welkom tot allen die bijeen waren
gekomen om de interne verbouwing
van het thans twintig jaar bestaande
Gemeenschapshuis in ogenschouw te

nemen. Dat waren het kollege van bur-

gemeester en wethouders, tal van raads-

leden en afgevaardigden van de vereni-

gingen, stichtingen en instelling die er

regelmatig hun vergaderingen en andere
bijeenkomsten houden.

Een bijzonder woord van welkom
richtte de heer Ramkema tot de heer
T.R. Althuisius, die zo'n belangrijk

aandeel heeft geleverd in het tot stand

komen van de vernieuwingen, tot de
toekomstige buurman, de heer Hilbers

mevr. Kraan-Meeth

van de vvv en de heer en mevrouw Van
der Moolen, die met hun staf alles in

het werk hadden gesteld om de ope-
ning op tijd en vlekkeloos te laten ver-

lopen. Voorts werden de aannemer,
schilder, kortom allen die iets met de
bouw te maken hebben gehad, bij na-

me door de heer Ramkema genoemd.
Burgemeester Nawijn herinnerde aan
de opening van het Gemeenschapshuis
twintig jaar geleden, een aanwinst waar-
op Zandvoort terecht trots mocht zijn.

Hulde bracht spreker vervolgens aan
het bestuur, ook aan de voorgangers,
die er altijd weer in slaagden om met
beperkte financiële middelen veel te

bewerkstelligen. Tal van wensen moes-
ten echter onvervuld blijven en dat de
verbouwing nu toch bereikbaar was ge-

worden kwam doordat de regering in

1975 in het kader van de werkloos-
heid het besluit nam f 150 miljoen be-

schikbaar te stellen waarvan f 135 mil-

joen verdeeld werd onder de gemeen-
ten.

f 1 14.000,-- werd 3 fonds perdu be-

schikbaar gesteld voor de verbouwing
en in goed samenspel tussen de heer

Althuisius van de dienst van Publieke

Werken en het Aannemersbedrijf H.
Boomen uit Vijfhuizen werd het werk
voortreffelijk uftgevoerd. Ook de bur-

gemeester onderschreef de waardering
van het bestuur voor het echtpaar Van
der Moolen. Als voorzitter van de vvv,

'Uw belangrijkste huurster en goede
buurman', overhandigde de heer Na-
wijn daarna een wandklok voor de
centrale hal met het advies deze een
plaatsje boven het buffet te geven
('de hoogste tijd') !

Nadat de heer Ramkema woorden van
dank had gesproken, ook voor de vele

ontvangen bloemstukken, was er ge-

legenheid in het verbouwde Gemeen-
schapshuis een kijkje te nemen. Nieuwe
stoelen in de grote zaal, idem in de Mr.
Randagzaal waar oranje stoelen op een
groene vloerbedekking het uitstekend

doen en in de hal een bijzonder mooie
bar waar prima drankjes geschonken
worden. Boven werden twee nieuwe
ruimten gekreeërd, wanneer de vouw-
wand gebruikt wordt zelfs drie. Was
Zandvoort twintig jaar geleden al trots

op het Gemeenschapshuis, ook na deze
geslaagde verbouwing heeft ze daartoe

alle reden.

geen doelpunten

toch spanning

bij zvm-hbc

waterstanden

nov.
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l
woensdag 10 november 1976

open ik mijn winkeltje

aan de Kruisstraat 2a te

zandvoort (hoek gasthuisplein)

T Winkeltje
kantiek en spulletjes uit oma's tijd

grada van nooijen

i\S.

kerkstraat
zandvoort

nieuwend.jk37amsterdam

Komnaardeplay-in

Iar heUeven-nsp^
ai

dewermodeme^
met de

allernieuwste

automaten staat vooru

openinamsterdam

en in
zandvoort.

Te koop aangeboden :

Peugot 204, bwjr. dec'71

.

In pr. st., alle keuringen toe-

gestaan. Pr. n.o.t.k. Tel.

02507 - 27 44.

HUISHOUDELIJK HULP
gevraagd voor 2 ocht. p.w.

Mevr. Koremans-v.d. Mije,

Oasterparkstraat 7.

Antiquariaat

"De Papieren Waereld"
Kanaalweg 2-zijstr.Haltestr.

Enige en algemene kennisgeving.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan, mijn lieve Man, onze lieve

Vader, Behuwd, Groot en Overgrootvader

ANDREAS JOHANNES PALSTRA

in de ouderdom van 81 jaar.

Zandvoort, 2 november 1976.
Kostverlorenstraat 29.

Uit alle naam :

J .B. Palstra - de Ruijter

Volgens de wens van de overledene heeft de crematie in familiekring

plaatsgevonden.

Voor oude prenten en boe-
ken o.a. van Zandvoort.
Tevens in lijst en passe-par-

tout zetten van al uw pren-
ten en reprodukties.

Open: vrij- en zaterdags van
13.00-1 7. OOu. Tel. 6053

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.
Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

'Daar zal Hem mijn oog aanschouwen, Hem, Wiens liefde mij verkwikt;

Hem, Wiens trouw mij hier geleide. Wiens gena mij heil beschikt'.

.Heden nam de Heer in Zijn heerlijkheid op Zijn trouwe dienstknecht,

onze gelief Je broeder, zwager en oom

JAN WILLEM VAN ZEUL
weduwnaar van Wilhelmina Johanna van Eeke

in de ouderdom van 82 jaar.

Amerongen : J.A. van Zeijl

Zandvoort : W.A. van Zeijl

F.J. van Zeijl

A.M. van Zeijl-Waidmann

Haarlem : A. van Zeijl-Molenaar

neven en nichten

Amerongen, 7 november 1976.

Zendings-Diaconessenhuis,

Jan van Zutphenweg 4.

De rouwdienst zai gehouden worden in de kerkzaal van het Zendings-Dia-

conessenhuis te Amerongen op vrijdag 12 november a.s. om 10.30 uur.

De begrafenis zal daarna plaatshebben te Zandvoort op de Algemene Be-

graafplaats. Hieraan voorafgaand zal om 13.30 uur een korte dienst ge-

houden worden in de aula van de begraafplaats.

Gelegenheid tot kondoleren ook na afloop van de plechtigheid in boven-
genoemde aula.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

5 0_ S^m "m "* m ^ "-" ^~* mm "-^ * ^ ^ ^ ° u _3

laat vanuw mooistedia
een kleurvergroting maken
lorentzstraat
honderdzesenvijftig
telzes vierzeven drie

gevraagd
spoed

Ie KAPSTER
die zelfstandig wil en kan werken in gezel-
lige salon.

Hairstyllist — Hogeweg 27 — Zandvoorfc
Tel. 69 69 na 20.30 uur 020 - 36 66 35

Allemaal
op de fiets!

Er is nog frisse lucht er zijn

nog vogels en bloemen
Trek er fijn op de (iets op uit 1

ged. oude gracht 11b (t.o.de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3578

AMNESTY 1

INTERNATIONAL
,

giro

454000

AMNESTY
INTERNATIONAL

AMNESTY
INTERNATIONAL

,

giro

454000.

AMNESTY
INTERNATIONAL

rAMNESTY
,

INTERNATIONAL
giro

454000
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foto Frans van Loon

zandvoortse koerant
krijgt nieuwe entree
Het redaktie- en administratieburo van de zandvoortse koerant in de voormalige Mariaschool krijgt een
entree en presentatie aan de frontzijde van het kantoor aan de Koninginneweg.
Entree en presentatie zijn ontworpen door de zandvoortse architekt Coen Bleijs en de verbouwing wordt
uitgevoerd door de Bouwonderneming Luiten. Gistermorgen is men met het karwei begonnen dat binnen
enkele dagen gereed zal zijn. Na afwerking van de verbouwing en herinrichting van het buro van de koe-

rant zal de nieuwe ruimte op een nog nader te bepalen tijdstip officieel in gebruik worden genomen door
wethouder I.M. Aukema van financiën, onderwijs en kulturele zaken. De zandvoortse koerant, die ruim
vijfenzeventig jaar bestaat, is nooit officieel ingewijd. Dat moet er nu maar eens van komen vinden de mede-
werkers(sters) van het blad.

nieuws
kort & klein

• Een werkgroep van bewoners van
het gedeelte van de Koningstraat tus-

sen Oosterstraat en Haltestraat heeft

zich met een adres tot het gemeente-
bestuur gewend met het verzoek de
straat autovrij te maken. In het schrij-

ven wijst de werkgroep er op dat het

straatbeeld thans geheel wordt be-

heerst door snelrijdende of geparkeerd

staande wagens.welke de leefbaarheid

voor de bewoners van de straat in ern-

stige mate aantasten. De werkgroep
stelt namens de bewoners voor van

de straat een zgn. woonerf te maken.
Daarvoor zullen in de eerste plaats

de smalle trottoirs moeten verdwij-

nen en in het wegdek drempels wor-
den aangebracht om de automobilisten

te dwingen vaart te minderen.

• Volgende week zaterdag arriveert

Sint IMicolaas in Zandvoort. De goed-

heiligman komt naar het dorp op uit-

nodiging van de winkeliersvereniging

Zandvoort-Noord en de federatie

Handelsvereniging-Hanze. Zaterdagmid-
dag stapt de sint met zijn gevolg uit de
trein van 14.05 uur en stijgt daarna te

paard voor een rit naar het gemeente-
huis. Om 14.30 uur wordt Sint IMico-

laas op het bordes van het raadhuis

ontvangen door burgemeester A. Na-

wijn. Het zal de laatste keer zijn dat de
heer Nawijn de goedheiligman in zijn

funktie als burgemeester ontvangt. Vol-

gend jaar gaat hij met pensioen en
krijgt Zandvoort een andere heer.

Na de officiële begroeting maakt de
kindervriend een rijtoer langs de na-

volgende pleinen, straten en plantsoe-

nen :

Stationsplein - Zeestraat • Burg. Engel-

bertstraat - Kerkstraat - Kerkplein -

Raadhuisplein.

Raadhuisplein - Louis Davidsstraat -

Koningstraat - Koninginneweg - Kost-

verlorenstraat - Sophiaweg - Tollens-

straat - Ten Kateplantsoen — Potgieter-

straat- Helmerstraat - Bilderdijkstraat

- Vondellaan - Catsstraat - Heimanstraat
- Linneausstraat - Celsiusstraat - Lorentz
straat - Keesomstraat - Flemingstraat -

Winkelcentrum Noord.

speelgoedmark
vraagt

om herhalim

• Wethouder LM. Aukema, van finan-

ciën, onderwijs en kulturele zaken is

op maandag 1 5 november a.s. verhin-

derd zijn wekelijkse spreekuur te hou-
den.

• Wethouder K.C. van der Mije Pzn.
van sociale zaken en gemeentebedrij-
ven, is verhinderd op woensdag 17 no-
vember a.s. zijn wekelijkse spreekuur
te houden.

• De zandvoortse politieke partijen

hebben nog niet gereageerd op de uit-

nodiging van de pvda om gezamelijk

een profielschets voor een nieuwe bur-

gemeester samen te stellen tijdens

een openbare bijeenkomst in het Ge-
meenschapshuis. Reden waarom de
voor gisteren geplande vergadering

geen doorgang heeft kunnen vinden. De
zandvoortse socialisten blijven echter

hopen dat de partijen binnenkort met
een profielschets voor de dag zullen

komen. Wanneer dit het geval is wil

de pvda een nieuwe datum vaststellen

voor een gesprek over de wensen en
verlangens t.a.v. de toekomstige eerste

burger.

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULT

Met speelgoed waar tal van kinderen
op uitgekeken waren worden op 5 de-

cember weer andere gelukkig gemaakt.
Woensdagavond stond het allemaal uit-

gestald in de lokalen van de Nicolaas-

school aan de Celsiusstraat, de treinen,

boeken, puzzels, poppen en spellen en
voor een heel schappelijk prijsje kon
men ze kopen.

Zelfs met de vijftig cent die er boven
op gelegd was voor het inbrand-appa-

raat (hiervoor wordt naarstig door de
school gespaard en met alle mogelijke

akties tracht men de benodigde f 2600,-

bij elkaar te krijgen) had men voor een

gering bedrag een aardig stuk speel-

goed voor pakjesavond.

mevr, kraan-meeth

Om speelgoed was het uiteindelijk al-

lemaal begonnen, want de praktijk

heeft geleerd dat dit een belangrijk

hulpmiddel is bij het onderwijs. Van-
daar dan ook de uitgebreide kollektie

edukatief speelgoed, zoals Sio-monta-

ge, Fischer-techniek, Playmobil, Mark-
lin-treinen en Lego, waarover de va-

ders en, moeders door een praatje met
de onderwijzer of onderwijzeres van
hun spruit werden geïnformeerd. Ook
met de kleuters van het Zeepaardje

was rekening gehouden want in

kleurtorens e.d. was er eveneens volop

keus.

Er was bijzonder veel belangstelling

voor deze speelgoedmarkt, waar zich

onder de talrijke aanwezigen ook de

wethouder van onderwijs, de heer

Aukema, en zijn echtgenote bevonden.

Onmiddellijk nadat de schooldeuren

's avonds om half acht open gingen be-

gon de stormloop van ouders op het

uitgestalde speelgoed, maar ook kin-

deren die niet meer aan het bestaan

van de goedheiligman geloofden kwa-
men kijken of er iets van hun gading

bij was, om even later trots met hun
verworven schat naar huis te gaan.

Maar het gelukkigste kind was onge-

twijfeld de achtjarig Marijke, die bij

het zien van de door haar ingelever-

de Pipi Langkous-puzzel prompt spijt

kreeg en hem meteen terugkocht.

Bergen werk zijn er de afgelopen we-

ken voor deze speelgoedmarkt verzet

door het onderwijsteam van de Nico-

laasschool, de dames Van der Meulen,
Joustra, Boutoute en Hofland en de
heer Bothe, met assistentie uiteraard

van de ouderkommissie.
Maar het beoogde doel, ouders meer
gericht het speelgoed voor hun kinderen
te laten kopen, is bereikt en daarom
zal men beslist dit evenement het vol-

gend jaar herhalen.

burgerlijke stand I

\
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"Coiffeur van Hotel
Groot Badhuis" staat

op het tussen de bo-

men nog zichtbare uit-

hangbord van kapper M.
F. van Orden: Geen
loze kreet, want velen

zullen zich de gedistin-

geerde dameskapsalon
op het Badhuisplein,
waar hij 's zomers niet

alleen de hotelgasten
maar ook zijn vaste clien-

tèle ontving, noggoed
'

herinneren. Op de hoek
rechts de sigarenzaak
van de heer Van Orden
(nu Club25) en in het
Schelpenhuis, waar een
jongetje in een matro-
zenpak vol aandacht
al het moois in de vitrine

staat te bekijken, zetelt

nu Harocama. Op de
hoek Kerkstraat)Bak-
kerstraat de mélkkar
van de heer D. van der
Werff, die op het Schel-

penplein no. 21 zijn op-
slagruimte had.

liiüii
• Dinsdag 16 november a.s. start in

de hal van het postkantoor aan de
Louis Davidsstraat de verkoop van
kinderpostzegels en wenskaarten 1976
door de vrouwelijke leden van het

plaatselijk komité kinderzegels. De
verkoop zal geschieden vanuit een
marktkraam welke dagelijks is geo-

pend op de uren dat het postkantoor
voor het publiek toegankelijk is. De
opbrengst van de verkoopaktie komt
ten goede aan projekten voor de
jeugd in nood.

• Op zaterdag 20 en maandag 22 no-

vember wordt in het wijkcentrum 't

Stekkie aan de Fahrenheitstraat in

Zandvoort nieuw-noord een ruilbeurs

gehouden voor postzegels, munten e.d.

Zaterdag is de beurs geopend van
13.00 - 17.00 uur en maandag van
19.00 -22.00 uur.

• Het dak lekt, teer ?alt op tapijt,

preekstoel en avondmaalstafel om van
de scheuren in muren, deuren en raam-
kozijnen nog maar niet te spreken.

Daar moet hoog nodig iets aan gedaan
worden vindt het bestuur van de afde-'

ling Zandvoort van de Nederlandse

Protestantenbond. Het gaat om het

gebouw van de bond aan Brugstraat

15 dat bovengenoemde mankementen
vertoont. Voor het herstel is een be-

drag van f 10.000,-- nodig. Wie een
financieel steuntje aan de restauratie

wil bijdragen wordt verzocht te

storten op rekening nr. 56.58.31.259
van de bond bij de Algemene Bank
Nederland in Zandvoort. Het gironum-
mer van de bank is 971 1

.

• Donderdag 18 november a.s. komt
het bestuur van het Strandschap Zand-
voort in openbare vergadering bijeen

in de raadszaal van het gemeentehuis.

Tijdens de bijeenkomst, die om 1 1 uur

v.m. begint, komen o.a. de rapporten

van strandpolitie en reddingsbrigade

over de ervaringen en aktiviteiten van

het afgelopen zomerseizoen aan de or-

de. -

De vorige week in Zandvoort gehouden kollekte t.b.v. het Nationaal Jeugd
Fonds {meer-en beter bekend onder de naam Jantje Beton) heeft in totaal

f 1.786,90 opgebracht. De helft van dit bedrag is bestemd als startkapitaal

voor het nieuwe jeugdcentrum 'De Nachtuil'aan de Linnaeusstraat in Zand-
voort-noord. Het resultaat van de inzamelingsaktie is voornamelijk te dan-
ken aan de inspanning van de merendeels jeugdige kollektanten. Zij hebben
er voor gezorgd dat het projekt financieel van de grond kan komen.
Bij de voorbereiding van de kollekte in Zandvoort-noord werden 2800 folders ver-
spreid met informatie over het toekomstige werkterrein van 'De Nachtuil'.

Niet alle adressen zijn bezocht en daarom doet men een beroep op de in-

gezetenen een bijdrage te willen storten op de rekening van 'De Nachtuil' bij

de Nutsspaarbank onder nummer 82.98.55.440 (postgiro 153.630).

• De zandvoortse karnavalsvereniging

'De Scharrekoppen' gaat morgenavond
in de Beach Club aan het Stationsplein

een opvolger kiezen van de karnavals-

prins welke dit jaar de skepter over de
scharrekoppen zwaaide. Dit zal gebeu-
ren met muzikale medewerking van het
orkest van Billy B. Jacket en de hofka-

pel van de karnavalsvereniging de
Kwalletrappers. Het opvolgingritueel

van de pretprins is vastgesteld op
23.11 uur. Het programma, waaraan
een loterij is verbonden, begint om
20.11 uur. Nadere inlichtingen over en-

treeprijzen etc. verstrekt mej. B. Roo-
zen. Burg. v. Alphenstraat 55/1 8,. tel.

42 95.

• In verband met de komende feest-

dagen —Sint Nicolaas, Kerstmis en de
jaarwisseling— zijn de openstellingstij-

den van de winkelbedrijven als volgt

gewijzigd:

29 november tot 22.00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

20 november tot 22.00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

1 december tot 22.00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

2 december tot 22.00 uur;

3 december tot 22.00 uur;

4 december tot 21.00 uur;

20 december tot 21.00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

21 december tot 21 .00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

22 december tot 21 .00 uur (halve dag-

sluiting vervalt);

23 december tot 21.00 uur;

24 december normale sluitingstijd;

25 december 1e Kerstdag, winkels mo-
gen geopend zijn, dan nocmale sluitings-

tijd;

26 december gesloten;

27 december normale sluitingstijd, hal-

ve dagsluiting vervalt;

28 december normale sluitingstijd, hal-

ve dagsluiting vervalt;

29 december, normale sluitingstijd, hal-

ve dagsluiting vervalt;

30 december normale sluitingstijd;

31 december tot 21.00 uur;

1 januari mogen de winkels de gehele

dag geopend zijn.

sport — spel

De zaterdagvoetballers van Zandvoort'75
moesten het in de wedstrijd tegen run-

ner-up KIC uit Beverwijk zonder de
geroetineerde spelers Raymond Keu-
ning, Hans Kreuger en Wim van Star-

ten stellen en dat was goed merkbaar.
Zandvoort'75 kwam moeilijk op gang
en moest zich in de eerste vijftien mi-

nuten van de wedstrijd geheel op de
verdediging konsentreren om het en-

thousiast spelende KIC de weg naar het

doel te versperren. Na ongeveer twintig

minuten begon de aanvalsmachine van
Zandvoort;75 op gang te komen en
kreeg de verdediging van KIC het even-

eens zwaar te verduren. Arend Volkers
stormde, na een pass van Jhonny Todd,
regelrecht op de keeper van de tegenpar-

tij af, maar knalde na zijn eindspurt de
bal over inplaats van onder de lat. Nico
van Lier van KIC deed het beter en :

gaf in de laatste fase van de eerste helft

zijn klup de leiding, 0-1.

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond na
het onverwacht overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager en oom

JAN VAN DER STAAIJ

betuigen wij U onze oprechte dank.

Zandvoort, november 1976
Marisstraat 33.

"

Namens ons allen-:

F. van der Staaij

P.M. van der Staaij-Reijnhoudt

adviesdiensten

Zondag 14 november

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. K. E. Biezeveld

Jeugdhuis achter de kerk

10.30 uur Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

10.00 uur ds. J. A. van Arkel,

Bloemendaal
19.00 uur ds. C. Meyer, Beverwijk

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Ds. A. J. Snaayer, Doopsgez. pred. te

Haarlem

Maandag 15 'november:

20.00 uur Avond voor alle belang-
stellenden.

Onderwerp van het overleg: 'Groei'.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochi* St. Agatha

Grot* Kracht

zaterdag 9 oktober:
19.30 uur Stille Eucharistieviering

zondag 10 oktober:
9.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
11.15 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVAHS GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur lezing en
bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND

Maandagmiddag 11 oktober 3 uur

samenkomst in huize „Pniël", Zuider-

straat 3

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs, 6187 - 5553 - 3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a W aarlem 023-3 13428
Ma t/m za. ; van 1 1.00 tot 23.00 uur.
Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

Energie



We mogen ons oppervlaktewater niet

langer door erop uitstromende riolen laten

bederven. Daarom zuivert het hoogheem-
raadschap van Rijnland in meer dan veertig
installaties het afvalwater van huishoudens
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks ver-
ontreinigingsheffing betalen.
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen,
die zuiveringskosten - in 1976 voor Rijnland
zo'n 25 miljoen gulden - niet hoger te

maken dan strikt nodig is. Meer zuiveren
betekent meer verontreinigingsheffing.
Daarom vijf tips om de gemeenschap èn
uzelf geld te besparen:

• Vast afval hoort in de vuilnisbak. Dus
geen koffiedik, theebladeren, al of niet

versneden etensresten, peuken of sanitaire

artikelen door gootsteen of toilet spoelen.
Dat vereenvoudigt de zuivering èn voorkomt
dat u de loodgieter voor verstoppingen te

hulp. moet roepen.

• Resten spijsolie, terpentine, verf en foto-

chemicaliën kunnen óók in de vuilnisbak als

u ze even teruggiet in fles, blik of container.
In de zuiveringsinstallaties zijn het lastige

en daarom dure klanten.

• Gebruik niet méér was- en reinigings-

middelen dan strikt nodig is. Het afvalwater
blijft dan schoner en het scheelt bovendien
in uw huishoudbeurs.

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen
daarom nooit in het afvalwater terecht
komen. Restjes met pak en ai in de vuilnis-

bak!

• En dan nog iets dat u natuurlijk al lang
weet: sloot, gracht en plas zijn geen vuil-

stortplaatsen!

VERSTEEGE
•Jf thjeetoielerbtSrijt

©aUestraat 18 - Zanbbooct

TEtlttoon 02507-4499

spoed
gevraagd

Ie KAPSTER
die zelfstandig wil en kan werken in gezel-

lige.salon.

Hairstyllist — Hogeweg 27 — Zandvoort
Tel. 69 69 na 20.30 uur 020 - 36 66 35

m fotolitho
drommel bv

vraagt

CHAUFFEUR
met BE-rijbewijs

wij bieden voor bovengenoemde vakature

plaats aan een pientere jongeman, die te-

vens bereid is werkzaamheden van algeme-

ne aard te verrichten.

Gegadigden kunnen telefonies kontakt op-

nemen nr. 30 46 en vragen naar de heer W.
A Nederlof

.

HET BEJAARDENKOOR ZANDVOORT
versterkt met het

DAMES VOCAAL ENSEMBLE
Het geheel o.l.v. mevrouw Nierop-Petiet, geven

ook dit jaar wederom een najaarsconcert met
het H.A.S.O. (Haarlems Amateur Symfonie Or-

kest), dirigent Henri ter Voort.
Dit concert wordt gegeven in de Hervormde
kerk op het Kerkplein te Zandvoort op zondag-

middag 14 november a.s. om 2.30 uur.

Uitgevoerd worden o.m. werken van Bortrianski,

Mozart, Fauré, Tartini, Schubert e.a.

De toegang tot dit concert is gratis.

Zowel bij het koor als het orkest zijn nieuwe le-

den van harte welkom.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

Enurn

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 11 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Inschrijving op 1 1 eengezins-

woningen en 21 garages

aan de Volfasfraaf.

In aansluiting op en onder verwijzing naar
de circulaire van juli jl. over deze woningen
en garages, berichten wij dat, zover nu be-

oordeeld kan worden, de huur voor de wo-
ningen en garages op 1 januari 1977 zal in-

gaan.

In eerdergenoemde circulaire, waarvan nog 'n

beperkt aantal beschikbaar is, worden, be-

halve bijzonderheden over de bouw en de
huurprijs, ook de situering van de wonin-
gen weergegeven. De garages zijn echter

anders gegroepeerd dan werd aangegeven.
Voor de leden van de vereniging zijn 5 wo-
ningen van het type A en 6 van het type
B beschikbaar. Het zijn de woningen waar-
van op het schema in de circulaire van juli

jl. de vakjes niet gearceerd zijn.

De 21 garages zullen in eerste instantie

aan de adspirant-bewoners van de huizen
aan de Voltastraat verhuurd worden. De
huurprijs van een garage is f 60,- per

maand. Blijven er na de eerste inschrijving

garages over, dan zullen deze aan andere
leden worden toegewezen. Wij adviseren

andere belangstellenden om ook nu in te

schrijven. -Wanneer in de toekomst garages
leeg komen, dan genieten de bewoners
van deze woningen geen voorkeur meer
bij de toewijzing.

De gegadigden dienen lid van de vereniging
te zijn en het toekennen van een woning
en/of garage geschiedt op volgorde van
het lidmaatschapsnummer.
Gebaseerd op de thans bekende bouwkos-
ten is de voorlopige huur voor de wonin-
gen, inclusief voorziening, vastgesteld op
f 463,05 per maand.
(kale huur f 448,-, glasfonds f 1,75, huur
heetwaterboiler f 10,-. aanleg centraal-an-

tennesysteem f 1,75, electrische energie

centraal-antennesysteem f 0,65 en contri-

butie f 0,90).

Toekomstige bewoners van deze eengezins-

woningen, die naar het oordeel van Burge-

meester en Wethouders nu over een pas-

sende woning beschikken komen niet voor
huursubsidie in aanmerking, ook al zou-

den zij, gelet op de verhouding tussen huur
en inkomen, recht kunnen laten gelden

op een bijdrage.

De definitieve huur zal t.z.t. door het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening worden vastgesteld. Verschil-

len zowel naar boven als beneden, kun-
nen dus nog voorkomen en een verreke-

ning van het verschil zal dan alsnog plaats-

vinden.

Een aanvrage voor een woning en/of gara-

ge dient u schriftelijk te doen aan het kan-

toor van de vereniging Noorderstraat 1,

vóór dinsdagavond 16 november 1976 om
7 uur, onder vermelding van : naam, lid-

maatschapsnummer, geboortedatum en
de keuze van woning en/of garage. De
bekendmaking van de voorlopige toewij-

zing van de 11 woningen en 11 garages zal

plaatsvinden op donderdag 18 november
1976 des middags 2 uur in het gevelkastje

aan het kantoor. De definitieve toewij-

zing vindt plaats nadat door Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort een woon-
vergunning is verleend.

De woonvergunning wordt voor deze een-

gezinswoningen in beginsel alléén toege-
kend aan :

— jonge gezinnen met tenminsten één.kind
— andere gezinnen met meer dan één kind
— onvolledige gezinnen met tenminste

drie kinderen

Bij de sleuteluitreiking, waarover men nog
bericht zal ontvangen, dient de nieuwe
huurder de woonvergunning van B en W
te overleggen alsmede een bewijs van geen
huurschuld van de tegenwoordige huisei-

genaar. Men dient dan te betalen : de huur
van de eerste maand, een aandeel in de
vereniging van f 10,- en een waarborgsom
van f 100,- voor een woning en f 50,-
voor een garage.

Woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht'

Het Bestuur.



Knappe Inboedel- en Kleingoed veiling op donderdag 18 no-

vember a.s. 's morgens 10.00 uur in het veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"
Gasthuisplein. T.o. van Deurwaarder C.G.' van Haaster te Haar-
lem.

W.o. zal worden geveild :

div. eethoekjes, losse kasten, tafels, kapstokken, bankstellen,

clubjes, stapelbedden, vloerkleeden, salontafels, naaimachines,
schilderstukken, 2 pers. eiken ledikant met matras en 2 nacht-
kastjes, koelkasten, erres wasmachine, centrifuges, gasforhuis,

bijzetfornuis, gevelkachel en vele oude oma tijd meubelen, Tex-
tiel, radio's en tv-toestel.

Tevens zeer veel knap porselein, glaswerk, koperwerk en huis-

houdelijke goederen.

Compressor, schuurmachine, enig hotel zilver, bestek, enz. enz.

Wat verder is te bezichtigen op de KIJKDAG maandag 15 en
dinsdag 16 november 's morgens van 10.00 tot 's avonds 20.00
uur.

Inlichtingen dagelijks veilinggebouw "De Witte Zwaan", tel.

21 64 of 37 13.

Veiling direktie,

Fa. Waterdrinker.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote
mensen met kleine maatjes

Baureweg1-3 Tel. 6580
zijstraat van de. Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half februari.

NU OOK IN ZANOVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie^ en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds, drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.
Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-
tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.
Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;
Allan Bad Zandvoort f 10,--;

Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.
Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

J.F. ZWERVER, huisarts

GEEN PRAKTIJK
van 13 november
tot 22 november

Waarnemers :

Dr. Flieringa

Dr. Drenth
Dr. Anderson

Wegens aanschaf cv. te

koop

BOCAL GASHAARD
t.e.a.b. Tel. 37 92.

Te koop aangeboden :

Fiat 850, speciaal 1972,
rood. Prijs f2.000,-. Tel.

02507-59 02.

Tehuur gevraagd voor

VERLOFGANGERS
huis of gedeelte ervan in het
centrum van Zandvoort in

de periode 1 1 dec t/m 31
dec. Tel. 60 53.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

v.d.
>i

mijn bakker

sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

huid en haar
Na weken van voorbereiding zijn wij gereed gekomen met onze
moderne salons voor huid en haarverzórging.

DE
ALLERNIEUWSTE APPARATUUR

stelt ons in staat u op een comfortabele manier

een eerste klas behandeling aan te bieden.

O.A.

Complete behandeling ƒ 25,- Wassen, Knippen,

Lichaamssnassage . . ƒ 35 ?
- Föhnen ....... f 35,-

Rugmassage . . . . . f 10,- Permanent Wave - - - ƒ 50,-

Eleotr. ontharen vanaf ƒ 5,- Wassen + Watergolven ƒ 20,-

Peeling ....... f 30,- Haarverven vanaf . - ƒ 15

-

Beenharsen . .... f 15- Coupe soleil vanaf . . ƒ20-
Pedicuren ƒ 10,- Metamorfose .... ƒ 75,-

Manicuren ƒ 8-

Panniculose - kuurbehandeling

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
VANAF 13 NOVEMBER 1976. TELEFOON 64 81

ANS GELSING FRITS HELMERS
Passage 20 — Zandvoort

3Z #2J<77-4CÏJ2/22M

De
Steenhouwer

bv.

Toekomstig adres voor Kantoor,Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

Sa. £. ^Balledux & ^.n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBM

jjdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING
Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken. ^
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

• •»vdmefl
j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

Sctuldeesóeddff

li vl v»
Tel»

H.C. MU* (jbfy 2638
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eksperimenteren

met ekspressie
'Als hij maar niet nat is' verzuchtte me-
vrouw Aukema angstig, toen haar man
op verzoek van het hoofd van de Mr.

G.J. van Heuven Goedhartschool, de
heer G.J. van de Laar, plaats nam in

een oranje schoolbank, die er inder-

daad uitzag of hij net nog een' verfje

had gekregen.

Maar het viel allemaal erg mee, en on-

geschonden stapte de wethouder na zijn

speech uit de bank om het hem ter ge-

legenheid van de opening van de eerste

ekspressie-middag aangeboden kado,

zijn door mevrouw Kraaijen oord-Kraay-

mes uit klei vervaardigde beeltenis, uit

de oven te halen.

mevr. Kraan-Meeth

In zijn toespraak uitte de heer Aukema
zijn genoegen dat de ouderparticipatie,

elders in het land als eksperiment be-

gonnen, nu ook in Zandvoort van de
grond was gekomen. 'Ouders kunnen
een welkom komplement zijn aan wat
op school geleerd wordt', aldus de

wethouder, die ook de grotere ont-

plooiingsmogelijkheid die het kind

daardoor krijgt, van groot belang

achtte. Van-harte wenste spreker de

ouders veel sukses, waarbij hij hoopte
dat andere ouders en ook die van an-

dere scholen, hierdoor aangestoken
zouden worden.
En daarna zagen we hoe het allemaal

werkte. Verdeeld over de verschillende

lokalen konden de leerlingen zich on-

der leiding van ouders en onderwijs-

krachten bekwamen in vakken waar
men vroeger niet van gedroomd had,

maar die het schoolleven van nu toch
wel heel erg plezierig maken. Groepjes

van 1 1 kinderen, gevormd uit de eerste

tweede en derde klas, wierpen zich op

het weven, kleien, het maken van zaad-

en schelpmozaieken en poppenkastpop-
pen en het bewerken van flessen, ter-

wijl de groteren bezig waren met o.a.

het borduren van kussens en het geza-

melijk knopen van een smymawand-
kleed voor de aula naar een ontwerp
van de elfjarige Jacqueline de la Court.

Weer anderen waren vol overgave aan
het emailleren en aan het metaal be-

werken, waarbij van hoefnagels de ori-

gineelste hangers werden gemaakt. Dit

laatste was mogelijk dank zij een va-

der, want het lassen dat er aan te pas

komt zien we moeder nu niet direkt

doen. Hoewel dit over een jaar of vijf-

tien geen punt meer zal zijn want er

waren met dit onderdeel minstens zo-

veel meisjes als jongens aan het werk.
Omgekeerd waren er jongens vol ani-

mo met applikatie bezig. Wat ons ver-

der opviel waren de verschillende leef-

tijden waaruit de groepjes bestonden,
zodat de kinderen niet uitsluitend met
leeftijdgenoten optrokken.
Eén van de leerkrachten, legde de be-

ginselen van het schaken uit (ook dam-
men komt aan de beurt) en voorts kon-

ïgggaggi?^®

foto Frans van Loon

Tijdens de aan het begin van deze maand gehouden najaarsvergadering van de

Algemene Eigenaarsvereniging 'De Drafsport' heeft de penningmeester van de

stichting Hippodroom Zandvoort, de heer Van Ulm, een overzicht gegeven van

de stand van zaken m.b.t. de plannen om op het binnenterrein van het circuit

een draf- en renbaan aan te leggen. Volgens de penningmeester is de stichting

financieel geheel rond om het projekt te realiseren.

Voor de verwezenlijking van het hippodroom zou het niet nodig zijn om finan-

ciële steun te vragen aan de nederlandse organisatie voor de draf- en rensport.

Ook zou de stichting een mogelijk ekspoitatietekort over de eerste drie tot vijf

jaar uit eigen middelen kunnen opyangen. Waar de nodige gelden voor de finan-

ciering van het projekt vandaan komen werd op de vergadering niet meegedeeld.
Wel werd er nog voor gepleit in iedere plaats waar een kasino komt een draf-

baan te stichten. Uit een perspublikatie zou gebleken zijn dat zich onder de be-

zoekers van het zandvoortse kasino 'veel paardemensen bevinden'.

den de leerlingen zich uiten bij het
volksdansen en jazzballet. Een bijzon-

der boeiend onderdeel was de drama-
tiese vorming als schouwspel. Halverwe-
ge de middag wisselden de groepen van
aktiviteiten om zich met frisse moed
aan iets nieuws te wagen.
Om de veertien dagen zal op vrijdag

zo'n ekspressie-middag worden gehou-
den. Hoewel de rijksinspektie achter

het eksperiment staat mag het niet ten

koste van het lesprogramma gaan. Door
wat af te knabbelen van de min of meer
analoge vakken handenarbeid, tekenen
en zingen heeft men dit weten op te

lossen.

nieüwf
kort&ïklein

• Naar aanleiding van ons bericht in

de koerant van jl. vrijdag inzake het
uitblijven van een reaktie van de zand-
voortse politieke partijen op het ver-

zoek van de pvda gezamenlijk een pro-

fielschets voor een nieuwe burgemeester
samen te stellen, deelt het sekretariaat

van de pvda ons mede, dat inmiddels be-

richt is ontvangen van de besturen van
vvd en cda. Beide partijen zijn van me-
ning dat het niet fatsoenlijk is te praten

over een profielschets voor dat burge-

meester Nawijn officieel zijn ontslag

heeft aangeboden. De vvd stelt zich bo
vendien op het standpunt dat zij als

grootste partij in Zandvoort het initia-

tief voor het vervaardigen van een pro-

fielschets dient te nemen. De cda heeft

meegedeeld zelf met een profielschets

te komen. Het pvda-bestuur zegt de re-

sultaten van e.e.a. met belangstelling te-

gemoet te zien.

• De gemeentebegroting van Zand-
voort voor het komende jaar heeft een
nadelig saldo van f 478.000,-. Om het

verschil tussen inkomsten en uitgaven
in 1977 op te heffen zal volgens het
kollege van b en w kunnen worden vol-

staan met een trendmatige aanpassing
van sekretarie- en bouwleges (meerop-
brengst f 11.600,-), watertarieven (

f80.000), vuilnisemmertarief (f 200,-),
reinigingsrechten (f 50.000,-), strand-

pachten (f 15.000,-), onroerend goed-
belasting (f 316.000,-) en hondenbe-
lasting (f 5.200,-). De gemeentebegro-
ting en voorgestelde verhoging van de
belastingen zullen in de gemeenteraads-
vergadering van december a.s. worden
behandeld.

• De toneelvereniging 'Op Hoop van

Zegen' bericht dat de eerder aangekon-
digde toneelvoorstellingen van de ko-

medie 'Joy of Living' op 26 en 27 no-

vember in het verenigingsgebouw 'De
Krocht' om techniese redenen zijn ver-

schoven naar een nog nader te bepalen
datum.

Welzijnswerk iedereen heeft daar-

mee, van zeer jong tot zeer oud, regel-

matig en eigenlijk een leven lang te ma-
ken. Maar hoe omvangrijk die welzijns-

sektor wel is en waar je die kan vinden,

is niet altijd even duidelijk, schrijft de
werkgroep van het welzijnsberaad

Zandvoort, welke a.s. zaterdag in de
gemeente een welzijnsmarkt organiseert.

In geval van een noodsituatie, vervolgt

de werkgroep, weet prakties iedereen

de welzijnswerker wel te vinden die

hem of haar op dat moment met raad

en daad kan bijstaan. Maar, de al dan
niet professionele welzijnswerker
werkt liever niet alleen in geval van
nood en vaak zouden problemen voor-

komen kunnen worden door tijdiger

kontakten en/of regelmatiger begelei-

ding. De werkers in de welzijnssektor

kunnen echter moeilijk huis-aan-huis

hun diensten aanbieden of via publici-

teitsmedia de aandacht voor hun
specifieke eigenschappen 'aan de man
brengen'. Duidelijk dat er te vaak ge-

miste mogelijkheden zijn. Dit zou an-

ders moeten.
Bredere informatie aan het publiek
van het hoe en wat en waarom van

het welzijnswerk is een grote nood-
zaak. Om op dit moment een overzicht

te geven van de stand van zaken in het

welzijnswerk, houden de gezamelijkc

sektoren van het welzijnsberaad Zand-
voort een welzijnsmarkt in de openba-
re bibliotheek aan de Prinsesseweg 34
te Zandvoort op zaterdag 20 november
1976, van 10.00 tot 17.00 uur. In

beeld, woord en geschrift zal uitvoerige

informatie worden verschaft en iedere

stand geeft een informatieblad uit van

haar sektor. Aan het einde van de rond-

gang worden deze bladen van een om-
slag voorzien, waardoor een handig na-

slagwerkje ontstaat dat iedereen weg-

wijs kan maken in het welzijnswerk.

Juist omdat iedereen, regelmatig, een

leven lang met welzijn te maken heeft,

verwachten de organisatoren dan ook"
iedereen op deze markt.

De deelnemers aan de markt zijn:

Gezondheidszorg o.a.: apotheken, stich-

ting geestelijke volksgezondheid, oefen-

therapie, mensendieck, verloskunde,

diëtisten, kruisvereniging, artsen, rode

kruis, hartstichting, fysiotherapie, me-
dies opvoedkundig buro.

Onderwijs : o.a. kleuter- en basisonder-

wijs, muziekschool, schooladviesdienst.

Geestelijke zorg : lokale raad van kerken,

humansties verbond.

Bejaardenzorg : o.a. algemene bond van

bpjaarden, zonnebloem.
Jeugd en jongeren: jeugdwerk, padvin-

derij.

Maatschappelijke zorg en dienstverle-

ning : o.a.

vakbonden, bibliotheek, gezins- en be-

jaardenzorg, maic-buro, welfare, maat-

schappelijk werk, buro voor a.s. alleen-

staande ouders, bijstandbond, sociaal

pedagodiese zorg, buro voor rechtshulp,

release, peregrinus, jongeren adviescen-

trum, algemene reklasseringsvereniging,

konsultatieburo voor alkoholisme en

drugs.

Gemeente : brandweer, politie, huisves-

ting, sociale dienst.

Overheid, gewestelijk arbeidsburo te

Haarlem.
Inlichtingen : kontaktsadres Koördinatie-

groep Welzijnsberaad Dr Kuyperstraat

29, Zandvoort, 40 60.

Mensen die moelijk ter been zijn kunnen
bellen met de autodienst :

mevrouw J. Pasman, Bredarodestraat 26,

zandvoort, tel. 36 09.

II bentfWelkom
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^!l familieberichten familieberichten

Na een kortstondige ziekte is heden zacht en kalm van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma

LOLKJE ANNA VAN DER BAAREN
weduwe van Arnoldus Storm

op de leeftijd van 82 jaar.

A. Storm
W.A. Storm- Rutjes
Miriam
Arno
Marco

Zandvoort, 13 november 1976.
Herman Heijermansweg 1

Correspondentie-adres:

Celsiusstraat 235.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Zijlweg 63 te
Haarlem van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematie zal plaatshebben woensdag 17 november om 1 1.00 uur in

het crematorium 'Velsen' te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het Uitvaartcentrum omstreeks 10.30 uur.

Aan huis geen bezoek.

99 FORTUNA »>

ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS -

- Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

ged. oude gracht Ub(t.o. de raaks) haarlem (025)511140 ged. oude gracht Hb(t.o. de raaks) haarlem ©23)511140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378 thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

geen

play-in
Kom naar de Play in. waar het

leven een spei ts De hYper-
modernstespeelhal met de aller-

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam IMieuwendijk 37

BANKSTELLEN

koerant
ontvangen?

be!

2135

H.R BEMIDDELING
vraagt voor haar cliënten,

flats, étages tot f 1.300,-- per maand te huur.

Kosteloos voor de verhuurder.

Tel. 023 - 28 97 09 (tussen 11.00 - 19.00 uur)

In de uitvoering die u wenst.
Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-
tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.
Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtvveg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. .Ritman-'

Telefoon 4365

Antiquariaat

"De Papieren Wacreld"
Kanaalweg 2-zijstr.Haltestr.

ezemaand
et Renault 15en 17feest
inonze showroom.

Wij exposeren deze maand twee heel bijzonder
gestyleerde Renault sport coupé's: de 15 GTL en de 17 TS
met z'n 5 versnellingen en z'n complete uitrusting.

Ruime sportieve en sierlijk gelijnde auto's met ee 'i

onberispelijk weggedrag door voorwielaandrijving en h< i

soepele veersysteem.
Met 'n op hoog peil staand comfort door de

volkomen aan het lichaam aangepaste stoelen waarbij
rugleuning, zitting en zijsteunen volledig kunnen worden
versteld.

Bij een constante snelheid van 90 km/u is

het benzineverbruik van de 15 GTL toch
slechts 1 op 14,5 van de 17TS slechts

1 op 13,1.

Topprestatie van de Renault 15:

1 50 km/u, van de Renault 1 7: 1 70 km/u.
' Is feest in onze showroom om-

dat we deze 2 raspaarden tegelijk in 'de
stal' hebben. Daarom ook geven we een maand
lang een feestelijk bedrag voor uw (inruil)wagen.

Komt u maar 'ns snel profiteren.

Renault. Auto's met I.Q.
Renault 15 vanaf f 18575,- mcl BTW Renault 17 vanaf f 22 725- incl BTW Prijswijzigingen voorbehouden Af importeur

Ju?™»
**

i

RENAULT

Voor oude prenten en boe-
ken o.a. van Zandvoort.
Tevens in lijst en passe-par-
tout zetten van al uw pren-
ten en reprodukties.

,
Open: vrij- en zaterdags van
13.00- n.OOu. Tel. 6053

Rinko
Oranjestraat 2-12, ZANDVOORT, Tel.: 02507-2323/2424
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groeten uit zandvoort |nieuws
kort& klein

^ïA
•\ULA

NDVOO

PCNSION

RT-EAD

In een tijd dat veel ho-

tels 's winters de ramen
dichtspijkerden om te-

gen het voorjaar weer
met frisse moed aan de
slag te gaan bleefpen-
sion "Paula " aan de
Boulevard de Favauge
het hele jaar geopend.
Het had, zoals de direc-

tie A. Koper-Toomb er-

gen trots vermeldde,

'Electrisch licht op alle

kamers'. Er was ook
een badkamer en zelfs

telefoon. Kortom 'een

pension eersten rang'.

Maar de mijn die in

October 1917 aanspoel-
de en ontplofte maakte
geen onderscheid. Tal

van huizen liepen scha-

de op, van het Circus-

. gebouw bleefgeen ruit

gespaard en het interi-

eur van pension 'Paula

'

werd geheel vernield.

B en w van Zandvoort achten het met
de afdeling Haarlem van de KNVB mo-
gelijk dat de zaterdagvoetballers van
Zandvoort'75 gebruik kunnen maken
van de sportvelden aan de Van Lennep-
weg. Dit deelt het kollege aan de raad

mee naar aanleiding van een hernieuwd
verzoek van het bestuur van Zandvoort
'75 om aan de vereniging binnen de ge-

meente veld- en spelersakkommodatie
beschikbaar te stellen. Zoals bekend be-

schikt de vorig jaar van Zandvoortmeeu-
wen afgescheiden zaterdagafdeling niet

over een eigen sportterrein in Zandvoort.

De ingebruikneming door Zandvoort'75
zal echter niet eerder kunnen geschie-

den dan na afloop van het huurkon-
trakt met de huidige huurder van de
velden aan de Van Lennepweg, Zand-
voortmeeuwen. Dit kontrakt loopt af

op 1 september van het volgend jaar.

De grootst mogelijke meerderheid van
het kollege is er voor dat Zandvoort'75
dan medegebruiker van deze sportvelden

wordt. Wellicht dat Zandvoort'75 voor
eerder genoemde datum tot overeen-

stemming met Zandvoortmeeuwen kan
komen over het medegebruik van de
velden t.b.v. de junioren van de zater-

dagvoetballers. Voor hen is het, vol-

gens b en w, het meest bezwaarlijk hun
sport buiten de gemeente te moeten be-

oefenen.

Het kollege stelt de gemeenteraad voor
de bijna tien jaar ouae huurtaneven
van de aan Zandvoortmeeuwen en de
Zandvoortse Hockey Club verhuurde
sportvelden met ingang van het seizoen
'77-'78 te verhogen en in het vervolg

jaarlijks aan te passen aan de gestegen

prijzen. Dit op basis van het door het
Centraal Buro voor de statistiek be-

kend te maken prijsindekseringscijfer

voor gezinskonsumptie over het voor-

afgaande kalenderjaar. Voor Zand-
voortmeeuwen bedraagt de verhoging
in totaal f 420,- en voor de hockeyers
f 300,-.

In verband met het vertrek op 1 decem-
ber a.s; van het huidige hoofd van de
mr. G.J. van Heuven Goedhartschool

, de heer H.W. Coops, hebben b en w
twee kandidaten voorgedragen waaruit

de raad een keuze kan doen : t.w. de
heer G.J. van Laar, welke sinds ander-

half jaar als waarnemend hoofd van de
school fungeert en de heer J.A. Been-
hakker, hoofd van een openbare basis-

school te Huissen (gld.).

B en w stellen de raad voor afwijzend

te reageren op het verzoek van een
bewoonster van de Oosterstraat voor
de aanleg van een kinderspeelplaats in

deze straat. Zij deed dit verzoek na-

,

mens een groot aantal bewoners van
de kinderrijke buurt waarin de Ooster-

1 straat is gelegen. In deze straat en om-
1 liggende straten wonen circa honderd

| ' kinderen beneden de tien jaar.

Het kollege acht de aanleg van een

speelterrein op de gevraagde plek niet

raadzaam, omdat het terreintje kwa
vorm en afmeting niet geschikt is en

te eksentries ligt. Bovendien vinden b

en w de plaats.waar een aantal straten

samenkomen , uit verkeerstechnies oog-

punt te gevaarlijk voor dit doel. Ook de

door de bewoonster voorgestelde om-
heining zal dit gevaar niet kunnen weg-
nemen, aldus het kollege. Volgens het

gemeentebestuur zou een dergelijke om-
heining 'ook afbreuk doen aan het aan-

zien van de omgeving'.

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187 - 5553 - 3356

WE7SWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gas thuisvest 47a ttaarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zorïdag van 19.00 tot 23.00 uur.

Programma van basketball 'The Lions'

voor zaterdag 20 november a.s.: s

13.15 uur: HCK A - JKC
1 5.50 uur: Gr/DSSC - JKB
15.50 uur: Gr/DSSA - JKA
13.00 uur: HOC B - JAC
16.45 uur: HOC C - JJC
14.15 uur: MWA - AkridesA
16.00 uur: Dios - JAB

senioren - heren :

17.45 uur: Dios — Lions 1

Uitslagen van basketballvereniging 'The
Lions' van de wedstrijden die op 13 no-

vember jl. zijn gespeeld :

HOCA - JAB 30-28
Hoofdd. B - JJC 2-0

JJA - Buitoni A 28-60
JWB - O.Gezellen 0-27

MAA - LisseB 25- 9
JWA - Buitoni A 14-57

JKA - HoofddropA 58-53

JAC - Alk. Guard. B 38-11

MKA - ExercitiaA 31- 8

JJB - Gr./DSS B 49-28
Rac. Beverw. - JAA 18-37
SeaDevilsA -MWA 10-62

SENIOREN
Gr/DSS4 - Lions 3
Lions - Add Pack 2 41-32
Lions 5 - Add Pack 6 17-30

Lions 4 -O.Gezellen 2 17-24

CIKQI1
Om op dit moment een overzicht

te geven van de stand van zaken in het
welzijnswerk, houden de gezamelijkc
sektoren van het welzijnsberaad Zand-
voort een welzijnsmarkt in de openba-
re bibliotheek aan de Prinsesseweg 34
te Zandvoort op zateidag 20 november
1976, van 10.00 tot 17.00 uur. In

beeld, woord en geschrift zal uitvoerige
informatie worden vei schaft en iedere
stand geeft een mfoimatieblad uit van
haar sektoi . Aan het einde van de rond-
gang worden deze bladen van een om-
slag voorzien, waardoor een handig na-

slagwerkje ontstaat dat iedereen weg-
wijs kan maken in het welzijnswerk.

Juist omdat iedereen, regelmatig, een
leven lang met welzijn te maken heeft,

verwachten de organisatoren dan ook
iedereen op deze markt.

«MP rt
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Pentagon-schilder

• Heeft u wel eens een kunstschilder

ontmoet die voor het Pentagon ( minis-
terie van oorlog van de Ver. Staten)

werkte en is zijn werk u be-

vallen ? Eksploitant Bob Kion van
galerie Eijlders aan de Verlengde
Haltestraat blijkbaar wel en zodoende
eksposeert de uit Schotland afkomstige
Syd Walker vanaf morgen t.e.m. 2 ja-

nuari a.s. zijn schilderijen in het kunst-

huis. In de vitrines van de galerie is een
kollektie antieke vuur-, werp- en hand-
wapens te bezichtigen. Eén gang naar

twee werelden, wordt in de informa-
tiefolder van de galerie vermeld. Maar
zover zijn Pentagon en wapentuig, al

dan niet antiek, niet van elkaar verwij-

derd. U voelt het al, geen van beide
werelden trekt ons.

NED. HERVORMDE KERK
zaterdag 20 november a.s.:

Nieuw Unicum 1 0.30 uur : Ds. C. Mata-

heru.

zondag 21 november a.s.:

10.30 uur : Ds. C. Mataheru
10.30 uur: jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 november a.s.:

10.00 uur: Ds. P.N. Holtrop te Amster-
dam.

19.00 uur: Ds. P. van Hall.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 21 november a.s.:

10.30 uur: mevr. ds. W.H. Buijs n.h.

Zandvoort.

ROOMS KATHOLIEKE KERK

Parochie St. Agatha

Grol* Krocht

zaterdag 9 oktober:
19.30 uur Stille Eucharistieviering

zondag 10 oktober:
9.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
11.15 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVAH'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur lezing en
bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND

Maandagmiddag 11 oktober 3 uur

samenkomst in huize „Pniel", Zuider-

straat 3

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-

nummer van "uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 20 en zondag 21 november a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

27 91.

Waterstanden

STEUN DE STAKINGSKASSEN

VAN HET ZWARTE
ARBEIDERSVERZET IN

ZUID-AFRIKA! GIRO 3301836

STBUNF0NDS
voor de ondergrondse vakbeweging

SACTU (ANC)

1 Apartheidsbeweging Nederland
Postbus 10500, Amsterdam.

nov.



P.A.H. WIJNANDS
tandarts

vrijdag 26 november a.s.

GEEN PRAKTIJK

GEZOCHT

voor f 650,- per mnd. voor
6 weken, 3 kam. met douch.
en kookgelegenh. voor echt-

paar met 1 kind, in Zandv.
ofomgev. tel. 023-252813

TE KOOP YAMAHA brom-
fiets. Emmaweg 8.

TE KOOP BOEKEN
(o.a. kinderboeken, strips,

romans, buitenlandse lit.

enz.); div speelgoed (o.a.

Marklintrein) div. spelle-

tje; 45 en 78 toeren platen;

radio voor knutselaar, tel.

02507 - 28 19.

t.o.n. aangeb. t.e.a.b.

salontafel/massief palisan-

der 140 x 55; salontafel

(noten gepolitoerd) 1 1 5x
50; keukentafel (formica
blad) 90 x 60; bijzettafel

(teakhout) 70 x 40; set

mimi tafeltjes (queen anne)
Alles in prima staat. Tel.

6613.

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte inboedel, goederen,
zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag
"geopend tot 13.00 uur.
Fa. Watardrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713. tel. na.
18.00 uur 6658

EJTUT1
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor leden komt beschikbaar :

de flatwoning

LORENTZSTRAAT 461
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming.
Huurprijs f 400,60 per maand.

De toewijzing van woningen en garages
geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging. Het bestuur verstrekt

een bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college

van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor 23
november aanstaande om 19.00 uur te

geschieden aan het kantoor van de ver-

eniging Noorderstraat 1, onder vermel-
ding van lidmaatschapnummer en geboor-
tedatum.
De uitslag van de voorlopig toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 25 novem-
ber aanstaande om 2.00 uur in het gevel-

kastje aan het kantoor Noorderstraat 1
worden gepubliceerd.

Electron, metaaldetektors
voor

SCHATZOEKERS
Vraag brochure. Postbus
573 - Voorburg.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365
f............................................

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023»
33 6092 Haarlem

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.
Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-
tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.
Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/'m

za. tot 18.00 uur.

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;
Allan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06. ./

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Bcureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half februari.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEÜRSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds, drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

v.d.
mijn bakker

sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

CHRISTIEN •

VERSTEEGE-THIELEMAN
Ramingstraat 146 tel. 5185
Medisch gedipl. p«dicure van

het Elisabeth Gasthuis behan
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, s-toeten, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Watardrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tal. na
18.00 uur tel. 6658.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

belangrijke adressen

4444
2000
3043
3044
4841
2262

2525
2525
2525
2307

(023)

7938

2323

2754
2135

Politie (alleen noodgevallen)
Brandmeldingen

Politie

Gemeen tesekretane

Informatieburo Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein
Opgave van uw huis, flat of
woning voor tijdelijke verhuur,
en uw slaapkamers met ontbijt

Horlogerie C.Waaning, Sophia-
weg 4
242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld.
SAAB - SKODA - POLSKI -
dealer-service.

Eerste zandvoortse stormschade
service.

Autobedrijven Rinko, Oranje-
straat 2-12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.
Adm. Kruisvereniging Zandvoort
Zandvoortse Koerant

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

Laat u niks wijsmaken Laat bloemen spreken. ^V
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind- *

bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

m
fep

*3

H.R BEMIDDELING
y vraagt voor haar cliënten,

flats, étages tot f 1.300,-- per maand te huur.

Kosteloos voor de verhuurder.

Tel. 023 - 28 97 09 (tussen 11.00 - 19.00 uur)

H. W. COSTER
Makelaar o g.

üdNBM
JjdMCC

,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Ei"*

Van Philips 26C565'55 met 66 cm, mime
beeldbuis all ti ansistoi (laaq sti oomver

biuik) elektionische tiptoets zenderkeuzt

met cijfei indikatie vooi 12 vooiaf inge

stelde kanalen Schuifiegelaai s vooi qe

luidsterkte, hoqe , lage tonen, konfast,

helderheid en kleui vei zadiqmcj Kompleet

met aansluitinq vooi extra luidspreker,

hoofdtelefoon en vielen cassetterecorder

Kost normaal f 2545,-

SVrv
tï«l.,'s "-~l$-<". :».<*:.».

. ,v;-' • « :' *•; J^r-r-^j^

SS3

n

SOUL-DANSEN MET CARMEN
in v.m. Mariaschool, Koninginneweg 1

WOENSDAG- en DONDERDAGAVOND

jongeren van 8.00 tot 9.00 uur
en volwassenen van 9.00 tot 10.00 uur.

DINSDAGOCHTEND
van 10.00 tot 11.00 uur soul-gym.

voor huisvrouwen.

ged. oude gracht Hb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat i5 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75



gemeente
zandvoor!

CfflNEES INDISCH RESTAURANT
LI NS GARDEN

VACATURE GEMEENTE ZANDVOORT

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43

m

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen sollicitan-

ten op voor de functie van :

Parkeer-, milieu- en belasiingconfroleur.

Salaris van f. 1.416, - tot max. f 1.809,- bruto per maand, ex-

clusief een toeslag ad f. 30,-- bruto per maand en een onregel-

matigheidstoeslag.

Zij die bekend zijn met het opmaken van processen-verbaal en

rapporten genieten de voorkeur.

Aanstelling zo spoedig mogelijk.

Sollicitaties binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad

in te dienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.

I

I

I
1
I

Het mooiste van het mooiste!!

NU 2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL

DAMESMANTELS
tweeds, camels, mohairs nu in vele maten en

jg
dessins reeds v.a

QQ m

BONTMANTELS
10 - 20 - 30 - 40% KORTING

Mode 76/77 in kort, 3U, lang van de edelste bontsoorten
o a lam, mouton, nerts, yemen, bisam, spitenutna, swaka-

ra, persianer, persianer pattes etc

Bijpassende bontnoeden en nertscolliers

ZIE OOK ONZE JEUGDBONTCOLLECTIE
(ook voor dames)

Alles gedecideerd tegen de laagste prijzen in Nederland

MEVR. J. COLLEWIJN mannea,u,n
KLEINE HOUTSTRAAT 2.4 - HAARLEM

I

i

I

Rubriek betrouwbare
gebruikte auto's

van Renault dealer
Rinko

Zoekt u een betrouwbare gebruikte wagen?
Kom eens langs. Al onze aanbiedingen zijn ge-

controleerd met onze feilloze diagnose-apparatuur.

Van iedere auto bestaat een uitgebreid A.N.W.B.

rapport.

Koopt u een auto boven de f 3000,- dan krijgt u

bovendien een waterdichte Bovag-garantie.

Als speciale aanbieding hebben wij voor u:

Audi 100 GL, 4 deurs, open dak 1974
Citroen GS super 1975
Fiat 127 1974
Ford Taunus 1600 GXL 1973
Opel Commodore 2500 S, 4 deurs 1975

REIMAULTS:
4 1973 en 1975
5 1975
12 TL 1972, 1973 en 1974

JAARVENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN
VERKOOP VISWAREN.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen voor het
jaar 1977 gegadigden —uitsluitend inwoners Jer gemeente Zand-
voort— op voor :

1. een vergunning voor het venten met viswaren :

a. op het strand
b. in het dorp.

2. een vergunning voor hst innemen van standplaatsen voor de
verkoop van viswaren.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 1 december 1976
op daarvoor bestemde formulieren ten gemeentehuize te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn op de afdeling algemen zaken
te verkrijgen.

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeentesecretatie afd. Alge-
mene Zaken (kamer 4) worden verkregen.

Zandvoort, 17 november 1976.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris, De Burgemeester
J. Hoogendoorn A. Nawijn

Simca 1100 1972
Simca 1100 LS 1972
Simca 1100 Speciaal 1974
Simca 1100 Tourist 1974

SPECIALE AANBIEDINGEN:
Renault 12 TR automaat 1975
Renault 16 TL automaat 1975

VERSTEEGE
-$f ttoettoitlerbcbnjt

JÉjalteStraat 18 - Zanbboott

telefoon 02507-4499

Udeift

Tel.
2638

.Visrestaurarrt

Duivenvoorden
\ Hetgehelejaargeopend

^> TELEFOON

/(D2507-2824
Reserveer lydiguwiqfel

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

chinees-indisch restaurant

#!•) 7on0óCie
jj

zeestraat 55 - telefoon 4681

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/T VERSTEEGE
WJËmêM Ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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verwilderde kleuters

bedelend langs deweg
een gewoon beeld in Zandvoort rond het midden van de vorige eeuw.
De predikant W.H.Suringar raakte er door met innerlijke ontferming bewogen.
Hij liet het niet bij deze nobele emotie en zocht samen met een aantal andere
goedwillenden naar een oplossing voor het probleem, veroorzaakt door de
zakelijke besognes van de ouders van het kroost.

En zo ontstond in 1845, twee jaar na het zegenrijk initiatief van dominee
Suringar, in Zandvoort de eerste bewaarschool.

Bij het zestigjarig bestaan van de school

werd geschiedenis en bloei van de kinder-

opvang opgetekend door het Zondags-
blad van de Oprechte Haarlemsjhe Cou-
rant en Stadseditie van 30 oktober 1905.
Een blijmoedig verhaal over de hoogge-
stemde gevoelens van burgers, jonkheren
en zelfs een Z.K.H, inzake verloederde

kleinen die bij badgasten om een aalmoes
bedelden.

Wij laten het artikel uit 1905 plus een
foto uit die tijd hier onverkort volgen:

Zestig jaren geleden was Zandvoort
nog visschersdorp in den vollen zin des

woords, al begon de badplaats ook meer
en meer haar vleugelen uit te slaan.

Vader op zee, moeder met visch naar

stad zijnde, zwieren tal van kleinen den
gansenen dag rond, vrij wel verwilderend;

de badgasten lastig vallend door hun
gebedel.

Het was de bekende philantroop ds. W.
H. Suringar, als badgast met deze toe-

standen bekend geworden, die zich

met den burgemeester J. van der Mije,

den predikant C. Swalue en den genees-

heer C. Smits in verbinding stelde van
het euvel te genezen door de stichting

eener bewaarschool. Toen hij van ge-

noemde autoriteiten de toezegging be-

komen had, dat zij volgaarne als voor-

lopig bestuur zouden optreden, wend-
de Suringar zich tot de badgasten om
financieelen steun en met hem waren
dr. P.J.L. Huet, predikant bij de Waal-

sche gemeente te Amsterdam en de

(Roomsch-Katholieke) heer M. Zatt-

wayer, geheimschrijver van Z.K.H. Prins

Karel van Beieren, die den stoot gaven

aan de inzameling; den 22sten Augus-
tus 1843 werd in het Grootte, en later

ook in het Kleine Badhuis (thans Ho-
tel Driehuizen), de inteekening open-

gesteld. Een droeve gebeurtenis zou de

zaak ten steun zijn. Op Zondag 27 Au-
gustus verdronk de een en dertig jarige

Robert Daniël Koch bij het baden; dit

bracht diens ouders met den predikant

ds. Swalue in aanraking en de vader

heiligde de nagedachtenis zijns braven

zoons door een gift van f 600 ten bate

der kinderen van het dorp.

Aan het einde des jaars kon in de Haar-

lemmer en Leeuwardensche spaarban-

ken f 1612,25 belegd worden.
Met den aanvraag van het volgend bad-

seizoen werd de philantropische campag-
ne opnieuw geopend. Bijna elke be-

zoeker der badplaats werd een circulaire

uitgereikt en bij gelegenheid van een be-

zoek van Mr, H.A. van Lennep,
des zomers op de hofstede Leyduin
verblijf houdende, werden zoowel hij-

zelf als zijn gade voor de zaak gewon-
nen en hun intrede in het bestuur was
weder oorzaak, dat jonkheer W.B. Bar-

naart van Bergen, Heer van Zandvoort
en professor DJ. van Lennep het be-

schermheerschap op zich namen, ter-

wijl de te stichten Bewaarschool in hun
echtgenooten beschermvrouwen vond.
Het bestuur zelf werd eerlang nog uit-

gebreid met mevrouw de wed. J. van
Eeghen, geb. Kool, mevrouw van Len-
nep, geb. van Lennep, de echtegenoote
van den burgemeester en de zuster

van den predikant.

De dat seizoen voor het eerst geo-

pende renbaan gaf een nieuw exploi-

tatieveld tot inzameling; uit alle oor-

den des lands mocht men toezegging

(ook tot jaarlijksche) bijdragen ont-

vangen en H.H. K.K.H.H. de Prins van
Oranje en Prins Frederik der Neder-
landen steunden de zaak der Bewaar-

school met een vorstelijke gift. Aan het

einde des jaars was het fends gestegen

tot f3309,86.
In 1 845 werd volgens teekening en

bestek van den Leidschen architect J.

Kros de Bewaarschool door Zandvoort-
sche timmerlieden gebouwd, op grond
door den beschermheer Barnaart vrij

tot dat oogmerk afgestaan. Tot school-

houderesse werd benoemd de wedu-
we L. Kloos, geb. Kracht, nadat zij

voor de Haarlemsche Commissie (on-

der voorzitterschap van den schoolop-
ziener Prinsen) met goed gevolg exa-

men had afgelegd.

Haar aangehuwde dochter benevens
nog een tweede en derde „helpster"

zouden haar ter zijde staan.

Op den 26sten October 1845 werd
de Stichting met een schoone karakte-

ristieke rede ingewijd door den heer

Suringar; de toespraak werd beant-

woord door professor van Lennep. Behal-
ve bestuurders en bestuurderessen, be-

schermheeren en beschermvrouwen,
„de schoolvrouw" en de ouders van
eenige aanstaande leerlingen geven veel

aanzienlijken uit Amsterdam en Haar-
lem door hun tegenwoordigheid blijk

van belangstelling in de plechtigheid,

die met het zingen van Ps. 72 : 1

1

werd besloten, waarna onder leiding van
ds. Swalue in de kerk een dank- en bede-
stond werd gehouden naar aanleiding
der woorden : „De Heer zal den zegen
over ulieden vermeerderen; over ulieden
en over uwe kinderen". (Ps. 115 : 14).

In de eerste maand werd de school
slechts door luttele leerüngen bezocht;
binnen enkele maanden steeg het getal

tot 48. De kinderen werden wèl be-
waard, goed verzorgd, lichamelijk en
geestelijk ontwikkeld, christelijk opge-

lende reden bezwaar tegen een zeewa-
ter-binnenbadje hunner spruiten, re-

den, waarom het bestuur het bad facul-

tatief stelde. Werd er in het eerst

slechts door 16 leerlingen van gebruik
gemaakt, het volgend jaar steeg dit ge-

tal tot 32 en allengs nog hooger. In

latere tijden, toen het aantal leerlingen

onevenredig wies met betrekking tot

het aantal „helpsters", raakte het ba-

den in onbruik.

In 1 850, hetzelfde jaar waarin het
verven van het gebouw en het portlan-

den der muren de reservekas verslond,
verrees naast de bewaarschool de naai-

school der dames Idsinga en De Mol
van Otterloo, welk gebouw in 1885
aan het bestuur der eerste werd afge-

staan, dat de schenking gaarne aanvaard-
de, daar het getal hunner leerlingen tot

160 gestegen was: onder leiding van
den architect D.E.L. van den Arend,
werd de verbouw door J. Koper voor
f675 ten uitvoer gebracht in 1853; was
de overdekte speelplaats verbeterd en
vergroot, de school vervangen door een
bekleeding met witte tegeltjes.

Vooral in de eerste jaren was de
Zandvoortsche Bewaarschool een voor-
werp van aanhoudende belangstelling

der badgasten en de meesten hunner
lieten zich, blijkens de gaven in de bus,
niet onbetuigd; ook Z.K.H. Prins Hen-
drik bracht (in 1848) een bezoek aan
de school. Meermalen werden de kinde-

Zandvoorts Bewaarschool.

voed, echter zonder dat hun iets leer-

stelligs werd aangebracht; de school

was geopend naar de behoefte der ou-

ders in de verschillende tijden van 't

jaar; voor zoover de kinderen geen
voedsel medebrachten, werd spijs en
drank zeer billijk verkrijgbaar gesteld.

Op den duur zou iets de toename
van leerlingen in den weg staan : aan
de school werd gedurende de zomer nl.

een badinrichting verbonden. Onder-
scheiden ouders nu hadden om verschu-

ren bij zulke gelegenheden op lekkernij-

en onthaald, een enkele maal op mid-
dageten, ook werd soms speelgoed of
nieuwe kleding uitgereikt. Moeilijke ja-

ren waren het, wanneer de badplaats,

of althans de kinderwereld geteisterd werd
door besmettelijke ziekten. In 1848
eischte de cholera 14 slachtoffers onder
de kleine leerlingen, in 1854 stien/en er

5 aan kinkhoest en rooden loop; ook
in 1861 hield de kinkhoest badgasten
en — gifte verre. Vielen hiertegenover

niet tal van vaste bijdragen te vermel-

den en schenkingen als b.v. een paar

maal van f200,- door een „badgast",
„die onbekend wenschte te zijn", onze
bewaarschool ware niet in stand geble-

ven. Dat zij staande bleef mag voor een
groot deel dank geweten worden aan
den onvermoeiden ijver van het bestuur
waarin natuurlijk de tijd veel wijzigmg
bracht. In 1851 werd mr. H.A. van
Lennep, bestuurslid in plaats van zijn

vader en overleed mevrouw Van Eeghen-
Kool, in 1852 stierf prof. Van Lennep,
maar van dien tijd af werden allengs de
heer en mevrouw H.S. van Wickevoort
Crommelin-Barnaert aan het bestuur
verbonden, terwijl in 1855 het bescherm-
heerschap door hen werd aanvaard, voor
den heer H.A. van Lennep trad in 1885
diens zoon Hendrick S. van Lennep in

de plaats; Ook de drie eerste bestuurs-

leden zijn allen heengegaan, mevrouw
de wed. DJ. van Lennep, geb. v.d. Poll,

oud-beschermvrouwe der school in

1861 . De dagelijksche leiding in het

bestuur en in de school was reeds in

den aanvang en bleef sedert in handen
der elkander opvolgende predikanten
Behalve de heer Van Lennep, maken
thans dr. CA. Gerke en ds. Posthumus
Meyjes het bestuur uit. Dat de school

bloeide dankt zij mede aan de leerkrach-

ten. Nadat aan mejuffrouw Kloos in

1883 met een in verhouding van haar

salaris, groot pensioen, eervol ontslag

was verleend, werd mejuffrouw J.A.

van den Enden als hoofd benoemd en
het is algemeen bekend met hoeveel takt

deze met het jeugdig goedje weet om te

gaan.

Op een tweetal na zijn alle helpsters

Zandvoortsche meisjes geweest, die zich

tot tevredenheid van bestuur en ouders
van haar moeilijke taak kweten.

In sommige opzichten is onze be-

waarschool in den loop der tijden van
karakter veranderd. Van uitsluitend

„bewaren" is bijna geen sprake meer:
sinds den achteruitgang der visscherij

trad dit element naar den achtergrond.

Allengs werd zij ook bezocht door
andere dan visscherskinderen en in de
laatste jaren ging arm, welgesteld en

rijk eendrachtig ter bewaarschool, en

is zij met recht de voorbereiding voor
de Lagere School geworden.

Met het oorspronkelijk karakter is —het
moet gezegd ook eemgermate de belang-

stelling van de zijde der badgasten ver-

dwenen. Begrijpelijkerwijze zien zij er

geen asyl voor zwervende jeugd meer in

en heeft het bestuur de inspanning van
al zijn krachten nodig om de school

aan het nieuwere doel te doen beant-

woorden. Vandaar, dat het streven lof

moet gebracht worden der „Zandvoort-

sche feestcommissie", die een beroep

heeft gedaan op de offervaardigheid

van badgasten, elders wonenden, oud-leer-

lingen en inwoners van Zandvoort, ten-

einde de taak van Bestuur eenigermate
te verlichten. Dat de gaven voor een
zoo nuttige instelling bij haar 60-jarig

jubileum ruim mogen vloeien !

UNICEF-WENSKAARTEN,
AGENDA'S EN BOUWPLATEN

'Groet een vriend en help een kind' —
de jaarlijkse wenskaartenaktie van Uni-

cef, het kinderfonds van de Verenigde
Naties staat weer voor de deur. U kent

het recept, als u kaarten, agenda's en

dit jaar ook bouwplaten bij Unicef

koopt wordt uw geld besteed om kin-

deren in de ontwikkelingslanden een

beter bestaan en een betere toekomst
te geven.

De Unicef-wenskaarten vertonen een

skala aan afbeeldingen van kunstenaars

van over de hele wereld van nu en

vroeger. Een impressie van de kaarten;

reprodukties van schilderijen zijn erbij,

religieuze voorstellingen, wandkleden,
bloemen, engelen, kinderen, allerlei

motieven.

U koopt ze in doosje van tien soms de-

zelfde, soms tweemaal vijf verschillen-

de, voor acht, tien of vijftien gulden.

Ook is er een korrespondentiemap
voor f 12,-- en een geschenkdoos voor
f 30,--. De jaarlijkse agenda bestaat uit

kalenderbladen op kringlooppapier die

u uit kunt scheuren aan het eind van

het jaar, waarna u een fraaie serie

kinderfoto's overhoudt. Fotografen

uit allelei landen maakten deze rond
het thema 'De rechten van het kind'.

Nieuw zijn de bouwplaten, vier voor
f 12,50. Al plakkend en knippend kun-

nen kinderen spelenderwijs woningen
uit andere landen nabouwen, hutten

en paalwoningen, in vele variaties,

waardoor ze tegelijk iets opsteken o-

ver het leven en wonen elders. Er zijn

twee series, elk met afrikaanse woning-

types. Bij de Rabobanken kunt u

voor f 5,-- een spaarpotje kopen, ge-

maakt in Sri Lanka, het voormalige Cey-

lon: Als zo'n potje volgespaard is brengt

u het naar de Rabobank, waar het ka-

pot wordt gemaakt en de centjes voor

Unicef zijn. U kunt naar huis met een

nieuw, gratis potje. Deze aktie is spe-

ciaal voor de watervoorzieningen in dat-

zelfde Sri Lanka. Wiet recht: 'Scherven
brengen geluk'.

In Zandvoort zijn Unicef-kaarten, agen-

da's en bouwplaten verkrijgbaar bij het
verkoopadres kapsalon Van Poeke,
Haltestraat 14, tel. 24 62.

spötf^épd
Het gaat het vorig seizoen gepromoveer-
de Zandvoort'75 niet meer zo gemak-
kelijk af. Dat is de tol die de nog jonge

ploeg voor de snelle opmars naar ho-
gere voetbalregionen moet betalen. Af-

gelopen zaterdag kwam het elftal in de
wedstrijd tegen Halfweg niet verder dan
een mager 1-1 gelijk spel. De wedstrijd

was nauwelijks vijf minuten oud toen

Halfweg een 1-0 voorsprong nam. Lang
heeft Halfweg niet van de weelde kun-

nen genieten, want vijftien minuten later

scoorde Dirk Koper, na een uitsteken-

de kombinatie van Bert van Duyn en

Raymond Keuning, de gelijkmaker 1-1.

Na rust werden er, ondanks beter veld-

spel van Zandvoort'75,geen doelpunten
meer gemaakt. De nog niet geheel van

zijn blessure genezen Keuning verliet

een kwartier voor het einde van de ont-

moeting het terrein en werd vervangen

door Jan Verschoor. Jan deed zijn best,

maar ook hij slaagde er niet in de nog-

al rauw spelende verdediging van Half-

weg te bedwingen.
De stand in de kompetitie luidt

:

Energie 9 17 29-10

^

BönëCïiTfihaï

Beschilderd porselein

van grote klasse..

alle topmerken m zandvoort:

haltestraat 10 / zandvoort
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Kom even langs.
Op 19, 20 en 22 november
van 10.00 tot 18.00 uur
houden wij een grote show
ter gelegenheid van de
opening van onze nieuwe
showroom.
Voor een hapje en een
drankje is gezorgd. U bent
van harte welkom.

Alle 1977modellen zijn aanwezig.
U bent van harte welkom.

Autobedrijf

"Jfc
^RSTEEG

E

'nmröral Pakveldstraat 21 , Tel. 02507-2345
CJ™J Zandvoort

ISUMBBUH Een Chrysler Simca Deale

^:
oe&ic- evi

ÓL

De
Steenhouwer

bv.

Toekomstig adres voor KantoorJ Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

WONINGINRICHTING sinds 1923 '

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759'

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte
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welzijnsmarkt sloeg aan
t-A

foto Frans van Loon

Ondanks de steengoede raambiljetten

zagen we, eerlijk gezegd, de Welzijns-

markt, waarover we de laatste weken
nogal het een ander te horen en te le-

zen kregen, nu niet direkt zitten. We
werden zelfs een beetje moe, sterker

nog, we werden kregel van al die zor-

gen waarmee men ons zo nodig moest
omringen en die in onze ogen verdacht

veel op betutteling gingen lijken.

Maar nu we na een bezoek aan de bi-

bliotheek waar de markt zaterdag ge-"

houden werd de uitgegeven informatie-
_

bladen, keurig tot een handzaam boek-

je gebundeld, doorlezen komen we tot

de konklusie dat deze uitgebreide in-

formatie aan het publiek over het wel-

zijnswerk in zijn verschillende sekto-

ren, beslist zijn nut heeft, en dat tijdig

kontakt en regelmatige begeleiding,

dus niet wachten tot zich een nood-

situatie aandient, veel ellende kan be-

sparen.

mevr. Kraan-Meeth

De openbare bibliotheek aan de Prin-

sesseweg bleek wel heel erg gechikt

om een manifestatie als deze onder-

dak te bieden. Bergen werk zijn ver-

zet om de verschillende stands zo

aantrekkelijk mogelijk te maken en

overal werd er behalve het genum-
merde informatieblad royaal doku-

mentatiemateriaal en inlichtingen

verstrekt. Het is natuurlijk niet moge-

lijk uitgebreid de verschillende sekto-

ren te behandelen, laat staan de ver-

schillende onderdelen daarvan. Dat is

trouwens ook niet de bedoeling. Wel

willen we bekennen nooit geweten te

hebben h,oe omvangrijk het welzijns-

werk is, want over de aanwezigheid van

brandweer en politie waren wij hoogst

verbaasd. Maar bij even doordenken :

wanneer er instellingen zijn die in eer-,

ste instantie over ons welzijn waken
dan zijn het toch wel deze twee !

Veel aandacht was geschonken aan

maatschappelijke zorg zoals reklasse-

ring en hulpverlening aan alkohol- en

drugverslaafden, ' een zorg die waar-

schijnlijk niet nodig geweest zou zijn

indien indertijd toegetreden was tot

de padvinderij'. Een opmerking van

hopman Lemmens, en de betreffen-

de hulpverleners zullen de eersten zijn ,

om deze te onderschrijven.

remedie tegen drugs..

De Gezondheidszorg was onderge-

bracht in de tentoonstellingszaal en
geestige cartoons van Kees Verkade
verluchtigden de stand van de huis-

artsen. Verloskundige Christine Ouds-
hoorn stond paradoksaal tussen de
antiekonseptiemiddelen, maar ze

vertelde ons, ook voortplantingsdes-

Op de Welzijnsmarkt was er ook gelegenheid voor een spelletje en daar werd vooral door jeudige bezoe-
kers een druk gebruik van gemaakt. Aan fret sukses van de markt heeft ongetwijfeld de uitstekende pre-

sentatie van het projekt door middel van affiesjes, informatiemateriaal en krantenp ublikaties van Ed de
Zwager bijgedragen.

kbrt&ileii
• Op donderdag 26 november a.s.

vindt in het sportfondsenbad 'De
Duinpan' aan de Vondellaan onder
leiding van de haarlemse masseur en
bewegingstherapeut, de heer A.J J.

Captijn, een demonstratie ré en akti-

venngszwemmen plaats. De heer Cap-
tijn zal de demonstratie, die om 14.30
uur begint,van een toelichting voor-

zien.

e In verband met het vertrek van de
heer C.H. Vogt als direkteur van de
dienst van publieke werken op woens-
dag 1 december a.s., neemt deze op
genoemde datum afscheid van zijn me-
dewerkers.tijdens een officiële ontvangst
in het Gemeenschapshuis. De receptie

begint om 15.30 uur.

• In het kader van grote landelijke ak-

ties die in de maand november worden -1

gehouden tot steun aan de zwarte be-

volking van Zuidelijk Afrika, zal op
zaterdag 27 november a.s. in Zandvoort
een kollekte worden gehouden. De op-

brengst van deze kollekte zal speciaal

bestemd zijn voor de bouw en inrich-

ting van een scholingscentrum nabij

Zuid-Afrika voor de verboden, onder-

grondse vakbeweging (Sactu). Deze
niet politiek gebonden organisatie spant

zich in voor de ontwikkeling en bewust-

wording van de zwarte bevolking. Vrij-

willigers, die als kollektant aan deze ak-

tie willen deelnemen, kunnen zich opge-

ven bij Ton de Vries, tel. 59 27 en Sjouk
Pinkster, tel. 75 68,

kundige te zijn. Vandaar ! De alge-

mene bond van bejaarden, het huma-
nistïes verbond en de gezamelijke ker-

ken lieten zien aan welke vorm van
rekreatie ouderen in onze gemeente
nog kunnen deelnemen. Eén daarvan
is zingen en om dat te bewijzen bracht
het bejaarderlkoor onder leiding van

mevrouw Nierop-Petiet enkele liederen

ten gehore. Een andere attraktie was
een kauserie over huidverzorging voor
ouderen, aangevuld met een demon-
stratie. Van oud naar jong : de stand

van het basisonderwijs. Tegenover de
nieuwe leesmethode het oude lees-

plankje met aap-noot-mies en de ver-

rukkelijke schoolplaten van Jetses.

'Kijk op Welzijn', de naam waaronder
de welzijnsmarkt zich presenteerde is

een groot sukses geworden, mede door
de professionele aanpak. Vanaf het

ogenblik dat de deuren van de biblio-

theek open gingen stroomden de be-

zoekers binnen, met hoogstens een
kleine onderbreking toen de markt het
tegen Sinterklaas moest opnemen. Voor
uw verslaggeefster een bij uitstek ge-

schikt moment om haar kijk op wel-

zijn te vergroten !

^31 adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres, Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a Waarlem 023-313428
Ma t/m za. ; van 1 1 .00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

z.v.m. tegen verhuur

sportveld aan z'75
Het bestuur van Zandvoortmeeuweri
heeft de gemeenteraad verzocht het

voorstel van het kollege van b en w om
de voetbalvereniging Zandvoort'75 ge-

bruik te laten maken van de sportvel-

den aan de Van Lennepweg, na opzeg-

ging van het huurkontrakt in '77 met
Zandvoortmeeuwen, niet in de raads-

vergadering van hedenavond te behan-

delen en van de agenda af te voeren.

In een afgelopen vrijdag aan de raadsle-

den verzonden brief, schrijft het bestuur,

dat het zich slecht kan voorstellen dat

het in een rechtsstaat als Nederland mo-
gelijk is een huurkontrakt, dat ruim
veertig jaar stilzwijgend is veilengd,

zonder meer op te zeggen. Dit is de be-

loning voor het door onze vereniging

genomen besluit te zullen streven naar

een voetbalvereniging in Zandvoort,

zo stelt het ZVM-bestuur bitter vast.

Volgens Zandvoortmeeuwen is het

voorstel van het kollege om de velden

aan Zandvoort'75 ter beschikking te

stellen om praktiese redenen volkomen
onuitvoerbaar. Zandvoort'75 zal geen
gebruik mogen maken van de akkom-
modatie van Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort'75 zal derhalve zelf voor
kleedgelegenheid en speelakkommo-
datie zorg moeten dragen. De KNVB
stelt hieraan stringente eisen en het

treffen van de nodige voorzieningen

heeft grote financiële konsekwenties

, aldus het bestuur van Zandvoortmeeu-

wen. De vereniging meent dat medege-

bruik van de velden aan de Van Len-

nW- <\^

nepweg door Zandvoort'75,de verdere

uitbouw van Zandvoortmeeuwen ern-

stig in gevaar zal brengen.

Verder vreest het bestuur dat sommige
leden van beide verenigingen zodanig

op een gezamelijk gebruik van de ter-

reinen zullen reageren, dat handtaste-

lijkheden niet te vermijden zijn.

Aan het slot van de brief aan de gemeen-

teraad stelt het bestuur van Zandvoort-

meeuwen te allen tijden bereid te zijn

te praten om tot een vereniging te ko-

men. Anders, zo voorspelt de vereni-

ging, ontstaat een heilloze situatie

waarin, zoals voor 1941, twee vereni-

gingen elkaar bestrijden.

waterstanden

H W L W H W L W.'
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omroepers

Beschaafd stel zoekt

woonruimte

event. zomerhuis of sous-

terrain met kookgel. tot 1

mei of langer, tel. 02507 -

28 95.

Te koop aangeboden :

herenfiets f 100,-- en jon-

gensfiets f 50,--. Tel. 56 80
bellen na 18.00 uur.

o.s.s.

Kleuterles in Agatha kleuter-

school, Lijsterstraat met in-

gang van :

donderdag 25 november a.s.

van 16.00- 17.00 uur.

Peuterles in dezelfde zaal

blijft op :

maandagavond van 16.30-
17.30 uur.

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-'

zen. Reeds vanaf f 895,--.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play in. waar hel

leven een spel is Oe hyper

modernste speelhal met de aller

nieuwste automaten

Zandvoort Kerkstraat 11

Amsterdam Nieuwendi|k 37

foto Frans van Loon

't Heeft er nog even om gespannen of Sint Nil olaas dit jaar in Zandvoort zijn

officiële entree zou maken. De organisatoriese en financiële voorbereidingen

kwamen laat op gang maar het is, zij het op de valreep, toch gelukt en zater-

dag arriveerde de goedheiligman per trein in de gemeente. Op het station werd
de Sint begroet door het ontvangstkomité, omstuwd door honderden jeugdige

supporters van de spaanse bisschop. Daarna beklom Sint Nikolaas zijn trouwe
schimmel en reed voetstaps met zijn gevolg van pieten naar het Raadhuisplein
voor de ceremoniële ontvangst door het gemeentebestuur. Aan de voet van het

bordes van het raadhuis drukte burgemeester Nawijn de hand van de Sint en sa-

men betraden zij de trappen van de stenen terp om de menigte toe te spreken.

Toen ging het even mis doordat de mikrofoon het begaf. Maar geen nood. Met
behulp van een megafoon van de politie werden jong en oud toch nog in kennis
gesteld van de boodschappen van gast en gastheer. Het klonk wat knorrig, maar
dat lag uitsluitend aan de meganiese toeter. Vervolgens maakte Sint Nikolaas
een rijtoer door het dorp en konden de gemeentenaren erzich van overtuigen
dat de hoogbejaarde bisschop nu toch werkelijk in hun midden is.

Nee, het gaat Zandvoort'75 de laatste

weken niet voor de wind. Aan het be-

ging van de kompetitie stond de ploeg

op de eerste plaats van de ranglijst, nu
moet het elftal genoegen nemen met
een vijfde plaats.

Afgelopen zaterdag verloor het elftal

met 0-2 van de huidige koploper Ener-

gie. Energie, dat zijn naam in deze ont-

moeting alle eer aandeed, nam een half

uur na de aftrap een 0-1 voorsprong.

Kort na de aanvang van de tweede helft

bouwde men deze uit met een tweede
goal. De voorhoede van Zandvoort'75
gaf overigens zowel vóór als na rust uit-

stekend partij, maar akties van Ab Bol,

Arend Volkers en Raymond Keuning
bleven onbeloond. In de tweede helft

waren het Koper, Krijgsman en Joop"

Paap die probeerden een voor Zand-
voort'75 zo gunstig mogelijk resultaat

te bereiken. Ondanks hun inzet kwam
het er niet van en moest Zandvoort'75
de zege aan energie laten.

Hier volgt de stand in de kompetitie

van het zaterdagvoetbal :

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

:

:

Mii!iiii!
o De onlangs als voorzitter van het

Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort
gekozen heer J.A. Steen, heeft voor
zijn funktie en lidmaatschap van het

koor bedankt.

Ml zaken in zandvoort

Toen Autobedrijf Versteege in 1968
aan de Pakveldstraat een showroom
opende lag er op dat moment al een
plan klaar voor de volgende fase, een
nieuwe werkplaats, die in 1972 gerea-

liseerd werd. Weer vier jaar later, om
precieste zijn vorige week donderdag,

vond de opening plaats van de laatste

aanwinst, een nieuw opgetrokken ma-
gazijn en een bijzonder mooie show-
room (de oude wordt nu gebruikt als

occasion-centrum) met daarin de fraaie

1977 modellen van Simca/Chrysler,
Sunbeam en Matra.

Het ontwerp van architekt Ir. C.J. Wage-
naar (die getracht heeft in de vormge-
ving het gebouw enigszins aan te pas-

sen aan de stijl van de Noordbuurt)
werd uitgevoerd door Bouwonderne-
ming Luiten.

Voor de opening bestond grote belang-

stelling en temidden van een zee van
bloemen nam de direktie de gelukwen-
sen van tal van vrienden, relaties en an-

dere genodigden, onder wie burgemees-
ter Nawijn, wethouder Attema en de
diiekteur van publieke werken, Ir. N.

Wertheim, in ontvangst. Van de gele-

genheid om ook de daarop volgende
dagen een kijkje in de showroom te ko-

men nemen werd door veel autolief-

hebbers een dankbaar gebruik gemaakt.

Energie
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raad wil dat gemeente
gaat bemiddelen in voetbalkonflikt

De zandvoortse gemeenteraad heeft

dinsdagavond het voorstel van b en

w om voor de voetbalvereniging Zand-

voort'75 in de gemeente speelgelegen-

heid te kreëren in gewijzigde vorm
aangenomen.

Het kollege wilde het huurkontrakt
met de huidige huurder van de sport-

velden aan de Van Lennepweg —Zand-
voortmeeuwen— met ingang van 1

september van het volgend jaar beëin-

digen, teneinde het medegebruik van
deze velden voor Zandvoort'75 moge-
lijk te maken. Maar de gemeenteraad
vond dat men Zandvoortmeeuwen niet

zonder meer kon verplichten Zand-
voort'75 als medehuurder te aksepte-

ren. Bovendien zouden techniese pro-

blemen —Zandvoort'75 mag niet van

de terrein- en kleedakkommodatie van
Zandvoortmeeuwen gebruik maken-
de uitvoering van het plan tot een was-

sen neus kunnen maken. Vandaar dat

de raad nog geen definitieve uitspraak

wenste te doen over het toekomstige
gebruik van de velden aan de Van Len-

nepweg en het besluit nam het huur-

kontrakt op te zeggen om een oplos-

sing voor de gerezen moeilijkheden

tussen beide partijen te zoeken.
Bij het speuren naar een oplossing voor
de problemen zal het gemeentebestuur
een aktieve rol spelen. De gemeente
heeft al eerder bemiddeld in het kon-

flikt tussen Zandvoortmeeuwen en de
vorig jaar van deze vereniging afgeschei-

den zaterdagafdeling, maar die pogin-

gen zijn op niets uitgelopen. Toch nog
maar eens proberen vond de raad, want
het moet toch mogelijk zijn dat vol-

wassen mensen tot overeenstemming
raken. Maar men verheelde niet dat

het geen gemakkelijke opgave voor b
en w zal zijn, want beide partijen leven

in hevige onmin met elkaar. Zandvoort-
meeuwen vreest zelfs dat gezamenlijk

gebruik van de velden zal leiden tot

handtastelijkheden tussen de leden van
de verenigingen. De stekels staan dus le-

vensgroot en recht overeind.

Om die scherpe kanten nog niet punti-

ger te maken wilde het socialistiese

raadslid V.d. Moolen, die dinsdaga-

vond de diikussie over dit emotioneel
geladen onderwerp opende, de voor-

geschiedenis van het konflikt 'niet op-

rakelen'. Hij betreurde het dat b en w
er niet in waren geslaagd de vereni-

gingen nader tot elkaar te brengen.

Spreker toonde zich overigens ver-

baasd dat het kollege Zandvoortmeeu-
wen niet vooraf in kennis had gesteld

van zijn voornemen het huurkontrakt
te willen beëindigen. Dat vond hij wei-

nig elegant tegenover een vereniging

die meer dan dertig jaar huurder van

het sportveld aan de Van Lennepweg
is.

Wat het scheppen van speelgelegenheid

voor Zandvoort'75 betreft deed de

heer Van der Moolen de suggestie de
vereniging op de zaterdag gebruik te

laten maken van de velden van de
Zandvoortse Hockey Club. De afge-

vaardigde was van mening dat het kol-

lege het voorstel in zijn huidige vorm
terug moest nemen, overleg plegen met
Zandvoortmeeuwen en de mogelijkheid

voor het gebruik van de hockeyvelden
serieus zou moeten bekjjken.

De liberaal Joustra verklaarde, de gang
van zaken ten zeerste te betreuren. Hij

hoopte dat het gezonde verstand als-

nog zou zegevieren in het belang van

de sportbeoefening in Zandvoort, want
met konflikten als deze is de sport al-

Weth. Van der Mije:'Kunnen hond en kat wel samenleven ' ?

lerminst gebaat. De heer Joustra deel-

de mee dat de grootst mogelijke meer-
derheid van zijn fraktie voor het me-
degebruik door Zandvoort'75 van de
sportvelden aan de Van Lennepweg
was.

Spreker zag echter wel grote techniese

problemen in het verschiet. Die zou-

den eerst moeten worden opgelost. We
zouden nu in principe kunnen beslui-

ten de terreinen aan Zandvoort'75 toe

te wijzen en de zaken van praktiese

aard in de raadsvergadering van vol-

gend jaar maart afronden, stelde hij

voor.

Jan Termes (inspraak nu), vergeleek

de affaire met de Hoekse en Kabeljauw-

se twisten. Hij vond dat b en w goed
waren gestart met hun pogingen in

het konflikt te bemiddelen, maar met
dit voorstel een scheve schaats reden.

Jan achtte het onjuist dat het,kollege

achter de rug van Zandvoortmeeuwen
om bij de KNVB had geïnformeerd

naar de bezettingsgraad van de velden

aan de Van Lennepweg en hij beschouw-
de de opzegging van het huurkontrakt
door de gemeente als een 'pressiemid-

del' Zandvoortmeeuwen te dwingen
Zandvoort'75 als medegebruiker te

aanvaarden. De bestaande tegenstelling

tussen beide partijen worden hierdooi

onnodig verscherpt. Wanneer het kol-

lege dit voorstel wil ha'ndhaven zal ik

tegenstemmen, kondigde Jan Termes
aan.

De cda-er Van As was ook bedroefd
over de gang van zaken. Hij geloofde

niet dat beide partijen nog eens broe-

derlijk in eikaars armen zullen vallen.

Het heeft dan ook geen enkele zin de
kwestie naar maart te verschuiven,

vond hij. De raad moet nu duidelijk-

heid verschaffen op grond van het feit.

dat er in Zandvoort twee zelfstandige

voetbalverenigingen bestaan die hier

hun sport willen beoefenen. Daar helpt

geen moedertje lief aan en we zullen er

mee moeten leren leven, aldus de heer

Van As. Zandvoort'75 moet een veld

hebben en voor de akkommodatie zal

heus wel een oplossing worden gevon-

den, meende hij.

Lou Koper van de progressieve kombi-
natie psp-ppr vond, dat de zwarte piet

in handen van de gemeente was ge-

speeld. Hij zei 'geschrokken te zijn van

de achtergronden van deze affaire' en

het was voor hem duidelijk waar de
schuldige in deze kwestie te vinden

was. Lou liet er niet naar raden waar <i

die volgens hem moet worden gezocht:

'ik ben er op tegen dat Zandvoort'75
op de velden van Zandvoortmeeuwen
gaat spelen'. Hij wilde er nog wel eens
over denken of deze klup op een ander
veld terecht kon. Want zo ijzig is Lou
tegenover de boosdoener nu ook weer
niet.

In navolging van de heer Van As vreesde

de pvda-afgevaardigde Maarten Weber, dat

de splitsing tussen de voetbalverenigingen

definitief was. Maar moet je een uitge-

streden klup nu ook laten spelen op de
velden van de voormalige partner? Maar-

ten vond van niet. Hij vergeleek dit met
een gedwongen inkwartiering in een
woonhuis, waar de oorspronkelijke huur-

ders medebewoners moeten gedogen.
Daar vloeit huisvredebreuk uit voort,

aldus Weber.
Wanneer we Zandvoort'75 in de gemeen-
te willen laten spelen, moeten we bereid

zijn daarvoor financiële offers te bren-

gen en nieuwe sportvelden aanleggen.

Een plaats had hij ook al voorhanden :

binnenterrein van het circuit. Ook op-

perde hij nog de mogelijkheid van TZB
velden te huren.

Voorzitter IMawijn benadrukte nog eens
dat het kollege er van alles aan had ge-

daan de gerezen moeilijkheden tussen

de partijen in de minne te schikken.

Jammer, dat was niet gelukt. Overigens

vond hij dat er maar gemakkelijk werd
gedacht over het treffen van voorzienin-

gen voor sportklups door de gemeente.

'We splitsen ons maar op en dan kunnen
we aanspraak maken op terreinen en
kleedakkommodatie'. Hiermee betreden

we een heilloze weg, waarschuwde de
magistraat.

Wethouder Van der Mije Pzn. van sport-

zaken betoogde, dat men niet van de
gemeente kan verlangen dat deze een,

twee, drie met een pasklare oplossing

voor de dag komt. Er zitten heel wat
haken en ogen aan de zaak. Zoals bij-

voorbeeld de vraag of Zandvoort'75
zich de aanschaf van een techniese outil-

lage wel kan veroorloven en of je twee
partijen, die als kat en hond leven, wel

samen op één veld moet brengen.

Nader overleg met de verenigingen vond
de portefeuillehouder zeker van belang,

'want met dit voorstel zonder meer ko-

men we er niet uit'. Hij deed de verga-

dering de toezegging het initiatief te

zullen nemen de partijen opnieuw
rond de tafel te brengen.

Dit laatste werd door de meerheid van

de raad met beide 'handen aangepakt,

maar dan was het wel nodig het oor-

spronkelijke voorstel van het kollege

te wijzigen, vond men.
Vooral de heer Fliennga maakte zich

hier sterk voor. We moeten uitgaan van"

twee gelijkwaardige partners die geen
van beide na 1 september '77 over een

speelveld beschikken, verklaarde hij.

'Dat is naar mening een gezond uitgangs-

punt'.

Toen werd er gestemd. Alleen de raads-

leden Weber, Van der Moolen (aarze-

lend). Koper en wethouder Attema wa-
ren tegen. Zij hielden voet bij stuk dat

Zandvoort'75 niet in de gelegenheid

dient te komen medegebruiker te

worden van de speelvelden aan de Van
Lennepweg.
Inkwartiering, daar komt maar moord
en doodslag van.

nieuws
-kortifc4deirï

• De jaarlijkse schouw van door de
politie gevonden fietsen en bromfiet-

sen wordt morgen, zaterdag 27 novem-
ber, gehouden. Plaats : de voormalige
garage aan de Burg. v. Alphenstraat en

tijdstip : 10.00 - 12.30 uur.
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• Op dit moment eksposeert Han van
der Holst in het Huis in de Duinen aan
de Herm. Heijermansweg schilderijen,

akwarellen en etsen. De tentoonstel-
ling is dagelijks van 9.00 - 17.00 uur
voor het publiek toegankelijk.

• Hedenavond wordt in het Gezond-
heidscentrum in het Beatrixplantsoen

een dokumentaire vertoond over de
zwangerschapsperiode en bevallingen

onder de titel 'Zo iets doe je samen'.

Een tweede informatief ilm gaat over

het gebruik van de pil. Aanvang 20.15
uur.

geboren : Wendy Christina, dv. C.

Vlieland en E. van der Wulp.

overleden : Antje Koster, oud 89
jaar, gehuwd geweest met G.J.H, de
Vries; Gijsbèrtus Klanderman, oud 94
jaar, gehuwd geweest met M.C. de
Wilde; Vrouwtje Swart, oud 89 jaar ge-

huwd geweest met I. Ruige.

ondertrouwd : Johannes Franciscus

Wijsmuller en Layla Donne Gerda Vafi;

Anton Mack Stapelkamp en Renée Ja-

ger; Christianus Leonardus Daane en

Grazyna Anna Belczykowska; Boude-
wijn Marinus Duivenvoorden en Yvon-
ne Hermine Gertrude van der Velde.

gehuwd : Antonius Johannes Johan-
nes Castien en Anna Maria Kraaijenoord;

Cornelis Visser en Astrid Wühelmina
Amelia Schouten; Frank Tichelaar en

AnnaSophia Fijma.

geboren buiten de gemeente: Jordy
John, av. J. Joacim en J. Molenaar.

overleden buiten de gemeente : Ka-
tharina Wladforst, oud 71 jaar, gehuwd
geweest met G. Pisa.

waterstanden

nov H.W

22
23
24
25
26
27
28
29
30

03.15
04.02
04 46
05 40
06 19
07.11

08 08
09 11

10 23

L W.

11.19
12.06

12.52

13 43
14.22

15.16

16.11

17.14
18 26

H.W.

15.29
16.17
17.04
17.57

18.46

19 29
20 41

21.44
23.01

L.W."

23.30
00.21

01.07
02.00
02.50
03.33
04.46
05.47
07.04

999.-,
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heemstede: roemer visscherplein 19-21

Haarlem: zijlweg 26 (023)242250 ;



nog niet van agressie af
Hij was al eens eerder met de politie-

rechter in aanraking geweest, de 26-

jarige zandvoorter E.R. Dit keer stond

hij terecht wegens ernstige dierenmis-

handeling.

In mei van dit jaar had hij 's avonds in

het donker in de buurt van het circuit

geprobeerd met een stuk hout zijn

hond de kop in te slaan en daarna de
bek van het dier dichtgebonden om te

voorkomen dat het gekerm in de buurt

zou worden gehoord.

'Een gruwelijk feit' aldus de officier

van Justitie, Mr. H.W.P. Remmerts de

mevr. Kraan-Meeth

Vries, 'en precies passend in het beeld
dat indertijd door de reklasseringsamb-

tenaar van u is geschetst. Ooktoer
was er sprake van grote agressiviteit.'

R. deed geen pogingen het feit te ont-

kennen maar voerde als argumenten
voor zijn daad aan dat de hond bijterig

was, dat zijn vrouw die in verwachting
was had gezegd 'de hond er uit of ik'

en dat het asiel vol was.

'Kletskoek' vond de politierechter Mr.
Sweers. 'Er zijn meer asiels. Hier in

Haarlem is er ook één'. Evenals de offi-

cier van Justitie was ook de politierech-

ter verontwaardigd : 'Intens laf, een

dier dat zich niet verweren kan !

'

De ter beschikking stelling van R. was
anderhalf jaar geleden opgeheven, maar
nu blijkt dat hij nog steeds niet van zijn

agressie af is. Hij deed daar wel zijn

best voor, met sport, 'een soort chinees

boksen' legde hij uit.

'Ja' zei de rechter, 'sport is u indertijd

geadviseerd. Als u nu maar niet gaat

voetballen.

Twee of drie maanden zat er wel in

meende de officier van Justitie.

Of hij er niet met een geldboete af kon
komen probeerde R.

Nee, daarvoor was het geval te ernstig.

Alvorens vonnis te wijzen leek de rech-

ter een aanvullend rapport van de re-

klassering en een psychiatriese behan-
deling gewenst.

Bij het verlaten van het gerechtsgebouw
passeerde R. de bezoekers van de pu-
blieke tribune. 'Moeten jullie wat van
me'? snauwde hij ze toe, gevolgd
door een onaangenaam keelgeluid.

De rechter had gelijk : R. is nog niet
van zijn agressie af !

eanduaarrse hoeranr

Edel-tinnen gebruiksartikelen

van toen, zijn nü dekoraties

bij gezellige mensen

\ oor niet /o m.ur een

Willemstraat, Kanaalweg en de Koning-
straat tussen Haltestraat en Ooster-

stiaat zullen na het gereedkomen van
de rioleringswerkzaamheden zoveel

mogelijk autovrij worden gemaakt. De
trottoirs gaan verdwijnen en in het

wegdek worden drempels aangelegd
om de automobilisten te dwingen
vaart te minderen. B en w zullen bin-

nenkort met nader uitgewerkte plan-

nen bij de raad komen. Dit besluit is

een gevolg van de kritiek welke de ge-

meenteraad dinsdagavond uitoefende
op de afwijzende reaktie van b en w
inzake het verzoek van de bewoners
van de Oosterstraat en omgeving voor
de aanleg van een peuterspeelplaats.

Alle frakties vonden de door het kol-

lege aangevoerde argumenten —wachten
op rehabilitatie van de buurt, vorm en
afmeting van het terreintje, gevaarlijke

plek— weinig indrukwekkend. Bij Lou
Koper kwamen de motieven voor de
afwijzing zelfs 'erg slecht over' en
Jan Termes achtte ' de straten niet van

belang voor het doorgaand verkeei in

dit specifieke woongebied'.

De overige raadsleden dachten er ook
zo over en drongen er bij het kollege op
aan verkeersbeperkende voorzieningen

te treffen. B en w kapituleerden zonder

slag of stoot, trokken hun voorstel voor

afwijzing van de speelplaats in en be-

loofden de raad binnenkort nieuwe

voorstellen te doen.

Het kollege werd in feite door zijn be-

lofte overvallen, want in de Willem-

straat zijn al nieuwe trottoirs aange-

leg*d. Die zouden bij het autovrij ma-

ken van de straat weer moeten verdwij-

nen. Regeren is niet alleen vooruitzien,

maar ook tijdig de steven kunnen wen-

den.

De gemeenteraad heeft de door het

kollege voorgestelde verhoging en
jaarlijkse aanpassing van de huurtarie-

ven voor de sportvelden die worden
gebruikt door Zandvoortmeeuwen en

de Zandvoortse Hockey Club, goedge-
keurd. Vanuit de gemeenteraad werd
er op aangedongen de huurregeling

met de klups nader onder de loep te

nemen en zo mogelijk uniform te ma-
ken. De verhouding tussen de uitgaven

door de gemeente t.b.v. onderhoud
etc. van de velden en de inkomsten uit

de huuropbrengst zijn volkomen
scheefgegroeid, zei de heer Gielen van
de vvd. En de heer Flieringa (inspraak

nu) sprak van een ingewikkeld stelsel

van versluierde subsidies dat doorzich-

tig zou moeten worden gemaakt. Ook
vond de raad de verschillen tussen de
huur die de verenigingen moeten op-

brengen te groot. De aanbevelingen
door zullen door het kollege nader
worden bekeken.

De raad ging akkoord met de overname
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

door het Hoogheemraadschap van Rijn-

land. De leden vinden wel dat de ge-

meente de konsekwenties van de over-

dracht aan het publiek duidelijk dient

te maken. Zoals de heffing voor de in-

stallatie die in het vervolg door Rijn-

land zal geschieden. Voorzitter Nawijn
zegde toe dat het gemeenteblad de in-

gezetenen hierover uitgebreid zal infor-

meren.

schaap
haltcstra.it 10 /and

belangrijke adressen

In een op de openbare vergadering vol-

gende besloten zitting —op verzoek van
de fraktie van de vvd— werd gediskus-

sieerd over de benoeming van een op-

volger van de heer Coops als hoofd van
de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool.
Het kollege had twee kandidaten voor-

gedragen t.w. de heer G.J. van Laar,

waarnemend hoofd van genoemde
school, en de heer J.A. Beenhakker, hoofd
van een openbare basisschool te Huissen
(Gld.). Voor Jat de deuren dicht gingen
zei mevrouw Hugenholtz nog : 'de solli-

citatiebrief van de heer Van Laar is wel
erg sympathiek, maar wij hebben toch
nog vragen'.

Die werden achter gesloten deuren en
vensters gesteld en dooT wethouder Au-
kema (pvda) van onderwijs beantwoord.
Nadat het publiek de zaal weer mocht
betreden werd er door de raad over de
kandidaten gestemd. De heer Van Laar
kreeg een dozijn positieve reaktiss, de
heer Beenhakker drie en twee stem-
briefjes werden blanko ingeleverd.

De heer Van Laar is dus benoemd. Van
harte gefeliciteerd.

4444
2000
3043
3044
4841
2262

2525
2525
2525
2307

(023)

7938

2323

2754
2135

Politie (alleen noodgevallen)

Brandmeldingen

Politie

Gemeentesekretane
Informatieburo Vieemdehngen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

Opgave van uw huis, flat of

woning voor tijdelijke verhuur,

en uw slaapkamers met ontbijt

Horlogene C.Waaning, Sophia-

weg 4
2422 12 Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI -
dealer-service.

Eerste zandvoortse stormschade

service.

Autobednjven Rinko, Oranje-

straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.

Adm. Kruisvereniging Zandvooit

Zandvoortse Koerant

sport — spel

BASKETBAL
Lions
senioren:
Lions—Gr.-DSS
Lions 2—Hoofddorp 2

SDO 2—Lions 3
Lions 4—Antilopen
Lions 5—HOC 4
jeugd:
JJA—Tetra Devils B
Sea Devils—JJB
JJC—Exercitia B
MJA—Rac. Beverwijk C
JKA—Buitoni A
JKB—Buitoni B
JKC—Lisse D
MKA—HOC A
JAA—Akrides A
Fl. Heiloo—JAC
SDOA—JWA

ZONDAG 88 NOVEMBER
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandv.m.—Volewijckers, 14.30 uur
Zandv.m. 2—St.vogels 3, 10 uur
Halfweg 3—Zandv.m. 3, 12 uur
OO 3—Zandv.m. 4, 9.45 uur
Hoofddorp 4—Zandv.m. 5, 12 uur
SVIJ 6—Zandv.m. 6, 9.45 uur
Zandv.m. 8—Sp.woude 8, 9.45 uur
Zandv.m. 9—OG 9, 9.45 uur
BSM 8—Zandv.m. 10, 12 uur
junioren:
Zandv.m. al—Beverwük al, 12 uur
damesvoetbal:
THB 1—Zandvjn. 1, 12 uur

Wist u, dat u door het kopen van ge-

schenken voor de koTiende feestda-

gen u zelf, maar ook de ontwikkelings-
landen kunt helpen? De wereldwinkel-
medewerkers hebben zich ingespannen,
om voor u een fijne sortering aan kunst-
nijverheid en gebruiksartikelen te verza-
melen. Het zijn stuk voor stuk eerlijke

produkten, die gemaakt worden in klei-

ne en grote koöperaties verdeeld over
de gehele wereld. Bij ieder produkt is

een projektbeschrijving, die u vertelt hoe

die mensen daar werken en wat zij met
het geld doen waarvoor u een kadootje
kocht. Hoewel de prijs van al dit schoons
gering is, staan de wereldwinkeliers er

gerant voor, dat het grootste gedeelte

van uw geld op de plek komt waar het

hoort, n.l. bij de makers van de pro-

dukten, die ook zelf de prijs bepaald
hebben. Wanneer u zich dan nog wat
verder wil verdiepen in het wel en wee
van zo'n koöperatie, dan is er voor u
het boekje 'Mensen, zo zien uit naar

foto

Jan Hoogendijk

een weg'. Aan de hand van een duide-
lijke tekst en veel foto's bent u dan in

korte tijd geïnformeerd over de toe-
stand in de Philippijnen en de geweldig
werkende groep in de stad Munoz, die
daarbij hulp krijgt van onze landgenoot
Jan Boere.

De winkel en de zijruimte zijn geopend
's middags van 3 tot 6 uur en op de
koopavonden.

STEUN DE STAKINGSKASSEN
VAN HET ZWARTE
ARBEIDERSVERZET IN

ZUID-AFMKA! GIRO 3301836

STEUNF0NDS
voor de ondergrondse vakbeweging

SACTU (ANC)

Anci Apartheidsbeweging Nederland
Postbub 10500, Amsterdam.

IMED. HERVORMDE KERK
zondag 28 november a.s.:

10.30 uur: Ds.K.E. Biezeveld, Bediening

Heilige doop.
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 november a.s.:

10.00 uur: Ds. P. van Hall

14.00 uur: Zangdienst

IMED. PROTESTANTENBOND
zondag 28 november a.s.:

10.30 uur: Dr. J. Springer, vrijz. herv.

Leiden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie-'St. Agatha

Grot* Krocht

zaterdag 9 oktober:
19.30 uur Stille Eucharistieviering

zondag 10 oktober:
9.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
11.15 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVAH'8 GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur lezing en
bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND

Maandagmiddag 11 oktober 3 uur
samenkomst in huize „Pnièl", Zuider-
straat 3

Mi

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van Ijw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 november a.s.:

Zuster T.J.M, de Roode-v.d. Horst,

Noorderstraat 30, tel. 63 58.
'

adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
ONDERWIJSWINKEL
op telefoniese afspraak met een van

de medewerkers.
Telefoonnrs. 6187-5553-3356

WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

RELEASE
Gasthuisvest 47a Haarlem 023-3 1 3428
Ma t/m za. ;van 11.00 tot 23.00 uur.

Zondag van 19.00 tot 23.00 uur.

Service,
waaruook

gaat
SASSfflHffHWVLIïLAND

Voor u zijn er tussen Vlieland en

Sassenheim 65 kantoren.

Op al die kantoren kunt u voor alle

geldzaken terecht.

uu«/t nsdodond"
spaarspecialisten sinds 1817



Te huur

GARAGE
omg. Dr. Gerkestraat. Huur-

prijs f 65,-- per maand.
Inl. uitsl. tijdens kantoor u-

ren tel. 070 -2093 11.

Te koop gevraagd

GARAGE
omg. Tjerk Hiddestraat, i.g.

st. verkerende. Aanb. tel.

02507-6861 of 020

-

4198 64.

THUISWERK
voor dame of heer, in bezit

van telefoon.

TAAK : het noteren van
binnenkomende gesprekken

en het geven van informatie.

Beitel. 2614.

Per 1 5 dec. zoeken wij een

vriendelijke betrouwbare
HULP

in onze huishouding, 5 och-

tenden per week, van 8,15
- 12.30 uur. Bezit van rijbe-

wijs strekt tot voordeel.

Tel. 56 90.

Aangeboden

PARTERRE HUURFLAT
in bej. centr. te Zandvoort.

Huurprijs f 400,-- p.mnd.

Gevr. : te koop 3 kam flat.

Tel. 02507 - 31 05.

TE KOOP ski pak plm. lft.

10 jr. en skischoenen mt.

35. Beide z.gja.n. tel. 5797.

TE KOOP AANGEBODEN
klassieke Biedemeier eethoek;

leistenen salontafel plus bij-

zettafel; Atag-gasfornuis m.
grill; franse sluiergordijnen;

veloursgordijnen, div. 1 pers.

bedden plus matras.; zaan-

se klok; bankstel. Van Vel-

zen, Marisstraat 20.

BANKSTELLEN

Electron, metaaldetektors
voor

SCHATZOEKERS
Vraag brochure. Postbus
573 - Voorburg.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT--
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W.~Draijerstraat 5

Zandvoort

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-

markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;

Allan Bad Zandvoort f 10,-

Zandvoort in oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van

boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 39 06.

~\

mijn bakker

sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

VERSTEEG!
•?£• ttatttoielerbetirijt

tynUeBttaat 18 • Zanbbooct

TEelefoon 02507-4499 ,.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren

• Plukken

• Oor- en nagelverzorging

Hondenspecialisten sinds

1955

Voor afspraken uitsluitend

tel. 56 26 na 19.00 uur.

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peufers, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Boureweg1-3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 1 7 okt.

tot half februari.

Drukt 'n fl r o t e drukker
b«t»r dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar

Steedt drukker

Accountantskantoor J.L. v.d. Graaf
Vinkenstraat 1 — Zandvoort

Telefoon 33 93
vraagt

VROUWELIJKE KRACHT
voor typewerk en lichte administratieve

werkzaamheden.

MODERN ART - exclusieve kleding

Thorbecüestraat 9 (tegenover kasino)

Zandvoort zoekt op korte termijn

VERKOOPSTER
die zelfstandig haar taak kan vervullen, (jaarbetrekking)

Sollicitaties na telefoniese afspraak tel. 02507 - 3420
Bellen van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur.

's Avonds na 20.00 uur.

M iele. wassalon

wasuniek
WASSEN f 4,75 - 5 kilo

NU overhemden wassen en strijken f 2,25

laken pakket f 6,60

STOMEN met 20 °/o KORTING
Broek f 3,95

Japon f 4,95
Rok f 3,20

VOOR f 3,15

VOOR f 4,00
VOOR f 2,55

Mi ele wassalon /Haltestraat 63b
'Zandvoort / tel» : (02507) 4417

AFDELING ZANDVOORT

corr.-adres : Postbus 130.

t0

Aan leden en belangstellenden,
Hierbij nodigen wij U uit voor ons
OPENBAAR BORRELUUR op 2 december
a.s. in Zeemotel Sonnewende, Mr.
Troelstrastraat 62 te Zandvoort. Aan-
vang 19.00 uur.

Dit is de aangewezen gelegenheid voor de-

genen, die graag in discussie treden met
politieke mede- en tegenstanders.

Wij hopen dan ook velen van U te mogen
begroeten.

Namens het bestuur,

(H. W. de Jong, secretaresse)

Geef niet zomaar een Sinterklaaskado

Geef een oude prent of boek van Zandvoort

-?•
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"/.andvoort omstreeks 1600"
Detail air kopeigravure van Claes Jans:. Vissther,
± 16IS

Antiquariaat "De papieren Waereld"
Kanaalweg 2 - Zijstr. Haltestraat - tel. 6053

Open: Vrijdag en Zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en St. Nicolaas - koopavonden.

bliksemaanbieding:

kleurentevee

aars:

Deze superluxe grootbeeld kleurenteevee van

Philips type 26 C 568/12 Z heeft de befaam-

de 66 cm/1 1 0° 'direct-vision' beeldbuis vol-

gens 'in-line'-techniek.

Is uw k.t.v. ontregeld ? Druk op de groene

elektronische geheugentoets en u krijgt uw
vertrouwde beeld terug. Afstandsbediening,

elektronische tiptoets-af steil ing voor 16 voor-

keurzenders, grote frontluidspreker. Aanslui-

ting voor : hoofdtelefoon, audio-recorder en

versterker, extra luidspreker, video etc.

Kast met notemotief.

Kost normaal f 2.995 --

wilkes prijs2598

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (025) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

• •»vdmeq
j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

EJTSJT1
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de eengezinswoning

BURG. BEECKMANSTRAAT 30,

bestaande uit : woonkamer, 3 slaap-

kamers, douche, individuele contrale

verwarming.

Huurprijs f 196,40 per maand.

'2. de flatwoning °

KEESOMSTRAAT 367
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.

Huurprijs f 369,60 per maand.

3. de flatwoning

FLEMINGSTRAAT 152

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-

mers, douche, blokverwarming.

Huurprijs f 385,35 per maand.

4. de woning

GASTHUISHOFJE 4 (voDr bejaarden)

bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka-

mers, zolder, douche, centrale verwar-

ming.

Huurprijs f 167,- per maand.

De toewijzing van woningen en garages ge-

schiedt op het lidmaatschapnummer van
de vereniging. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de ge-';

meente Zandvoort.

De inschrijving dient schriftelijk voor 30
november aanstaande om 19.00 uur te

geschieden aan het kantoor van de vereni-

ging Noorderstraat 1, onder vermelding
van lidmaatschapnummer en geboorteda-

tum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst op donderdagmiddag 2 december
aanstaande om 2.00 uur in het gevelkastje

aan het kantoor Noorderstraat 1 worden
gepubliceerd.

De ALGEMENE NAJAARS-

LEDENVERGADERING

van de Kruisvereniging
Zandvoort wordt gehouden op

DONDERDAG 9 DECEMBER 1976
in het Gezondheidscentrum,

Beatrixpiantsoen 1 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA :

1. Opening / mededelingen.

2. Notulen van de ledenvergadering dd.

12-2-1976.

3. Ingekomen stukken.

4. Contributie.

5. Begroting 1977.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

3Z &J0Z-4&Ï2S226V

De
Steenhouwer

bu.

Toekomstig adres voor Kantoor> Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1



bliksemaanbieding:

erres

cassettedeck

Erres HiFi-steteo cassettedeck type EK 3520.
Automatische omschakeling van de elektro-

nische circuits bij gebruik van normale of

chroomdioxyde banden (met lichtindikatie).

Voorzien van 'Long-life' opname/weergave
kop, ferriet wiskop, pauzetoets, drieci jferig

telwerk, automatische afslag etc. Aansluitmo-
gelijkheden voor microfoon(s)', radio, verster-

ker, grammofoon (met mix-rnogelijkheid).

DNLen Dolby-B, compleet met HiFi cassette

en stereokabel.

Kost normaal f 949,--

wilkes prijs 5S8.H

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (1)23) 31 1140

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

ï

Het mooiste van het mooiste'!
NU 2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL B

I DAMESMANTELS f

B
B
I
B
I
B
B
B

B
B
B
B

in tweeds, camels, mohairs nu in vele maten en dessins,
reeds v a

98.-

BONTMANTELS
10-20-30-40% KORTING

Mode 76/ 77 in kort, 3U, lang van de edelste bontsoorten,
o a lam, mouton, nertsyemen, bisam, sprtznutna, swakara,
persianer, persianer pattes etc Bijpassende bonthoeden

en nertscolliers

fl

B
B
B
fl
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ZIE OOK ONZE JEUGDB ONTCOLLECTIE
(ook voor dames)

Alles gedecideerd tegen de laagste prijzen in

Nederland

Mevr. J. Collewijn mannequin
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

fl

fl

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

üdNBM
JJdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën fc Hypotheken

Luxe en comfort.

De nieuwe Chrysler/Simca 1609
heeft 't in zich.

**t4'

Chrysler/Simca 1609
f 16.271,- (Incl. 18% BTW, af importeur)

^Kom eens genieten van een proefrit^

Autobedrijf

VERSTEEGEte
[CHRÏSLERJ

EB
Pakv.eldstraat21, Tel. 02507-2345
Zandvoort

iH EenChrysler/Simca Deale

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

Voor al uw verzekeringen

A.M FOLKERS
Thorbeckestraat 17

Zandvoort

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven

ASSURANTIE
kantoor:

ga. £.. ^aUedux & ^n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken aaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75
ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 II 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378
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zvm zet remise voort
In de slotfase van het voetbalduel tus-

sen Zandvoortmeeuwen en De Vole
wijekers slaagden de kustbewoners er

in een 2-1 voorsprong op de bezoekers
te nemen en het zag er naar uit dat zij

de ontmoeting met een overwinning
zouden afsluiten.

Maar dat ging niet door.

Eén minuut nadat Zandvoortmeeuwen
de leiding had genomen griste Strobbe

van De Volewijckers de zege voor de
voeten van de gastheren weg en scoor-

de de gelijkmaker. Dat kan met recht

sneu worden genoemd.

Zandvoortmeeuwen werd gedurende
een groot deel van de wedstrijd gehan-

dikapt door het ontbreken van Kees
Bruin in de ploeg, die wegens een bles-

sure verstek moest laten gaan. In de
tweede helft verscheen Kees Bruin toch
nog binnen de lijnen om de plaats van
Antonides in te nemen. Dat gebeurde
in een periode dat Zandvoortmeeuwen
het bijzonder zwaar te verduren had.

Kees Bruin werd kennelijk het veld in-

gestuurd om het elftal uit zijn benarde
positie te bevrijden. Dat ging ook Kees
niet gemakkelijk af.

Maar terug naar het begin waar Zand-
voortmeeuwen zich direkt al voor gro-

te problemen zag gesteld, niet in het

minst door de omstandigheid dat

de ploeg dwars tegen de stormwind
moest spelen. En het werd nog moei-
lijker toen de regen kwam die het veld

spiegelglad maakte.
Volewijckers was daar beter op inge-

speeld dan de thuisklup welke de groot-

ste moeite had met de elementen. Toch
was het Zandvoortmeeuwen die in deze

situatie de leiding zou nemen. Tijdens

een van de schaarse uitvallen van de
kustbewoners werd Teun Vastenhouw
in het strafschopgebied gevloerd. De ar-

biter wees prompt voor deze overtre-

ding een penalty toe, die door Aaldert

Stobbelaar op onberispelijke wijze in

een doelpunt werd omgezet, 1-0.

Door een fout in de verdediging raakte

de thuisklup de voorsprong enkele ogen-

blikken later weer kwijt. De door de
achterhoede slordig weggewerkte bal

kwam op gemakkelijk wijze in bezit

van Kool, die zonder mankeren het

keer achter Pellerin in het net knalde,

1-1.

Na rust speelde Zandvoortmeeuwen
met het windvoordeel in de rug, maar
dit ekstra duwtje in de richting van het

doel van de tegenstander wist het elftal

niet uitte buiten.

Sterker nog.

Volenwijckers, dat nu tegen de wind
moest optornen, hield het initiatief

De uitslagen van het afgelopen week-
end gespeelde wedstrijden, luiden als

volgt :

snioren

Lions 2 — Hoofddorp 42-62,

Lions 4 - Antilopen 3 43-34
Lions 5 - HOC 4 28-38

jeugd



TE KOOP AANGEBODEN
groen velours bankstel, i.g.

St. Prijs zeer billijk. Tel.

5221.

gevraagd een
HUISHOUDELIJKE HULP
in ons gezinnetje. 5 Halve

dagen per week. Tel. 5690.

BANKSTELLEN

foto Frans van Loon

10

De plannen van b en w om Koningstraat, Kanaalweg en Willemstraat autovrij te maken en die worden ge-

steund door de gemeenteraad zijn met instemming begroet door de werkgroep van bewoners van de Koning-
straat, die het kollege enkele weken geleden in een adres hebben verzocht de Koningstraat van het doorgaan-
de autoverkeer, alsmede het parkeren.te verlossen. De werkgroep schrijft,met voldoening kennis te hebben
genomen van de mededeling van b en w in de raadsvergadering van dinsdag j.l. om niet alleen de Koning-
straat maar ook de Kanaalweg en Willemstraat autovrij te maken door het aanbrengen van drempels in het
wegdek, het laten verdwijnen van de trottoirs en het plaatsen van borden met de nodige aanwijzingen voor
het verkeer.

In verband hiermee heeft de werkgroep van de'bewoners van de Koningstraat de bewoners van Kanaalweg
en Willemstraat uitgenodigd zitting te willen nemen in de werkgroep, teneinde mee te werken aan de bege-
leiding van de plannen door middel van suggesties, wensen, e.d.

De werkgroep heeft het volgende pakket van eisen voor het projekt samengesteld:
1. De woningen, zullen direkt bereikbaar moeten zijn voor personenauto's, brandweer, ambulace, taxi,

vuilnisauto en overig verzorgend verkeer.

2. Het bestaande parkeerverbod blijft voor de gehele straat gehandhaafd.
3. Het parkeren in de straat wordt door techniese maatregelen onmogelijk gemaakt.
4. De verkeersrichting wordt omgedraaid (ter voorkoming van gebruik als sluipweg, ter bevordering van

het gebruik va'n de parkeerplaats na het uitlaten van bezoeker c.q. boodschappen en ter ontlasting van
de eveneens smalle Diaconiehuisstraat).

5. De openbare buitenruimte zal worden ingericht als 'woonerf', d.w.z. de straat wordt wederom voetgan-
gersdomein, en de automobilist moet zijn snelheid aanpassen en overeenkomstig de wettelijke bepalin- -

gen voorrang verlenen aan de voetganger.

6. De snelheid waarmede de automobilist kan rijden wordt beperkt door versmalling van de beschikbare
rijstrook ten gunste van de voetganger, alsmede het aanbrengen van drempels op daartoe geschikte
plaatsen.

7. De inrichting van de straat dient het spelen en verblijven te bevorderen en aangenaam te maken.
8. De ruimte tussen de gevels en de verharding wordt tussen woning en buitenruimte ingericht in overleg

met en mogelijk ook door de betreffende bewoners.
9. Rekeninghoudend met de aanwezige kabels en leidingen zullen zoveel mogelijk bomen worden aange-

bracht.

In verband met de beschikbare tijd en middelen moet het plan zonodig gefaseerd kunnen worden uit-

gevoerd.

Het kontaktadres van de werkgroep is Koningstraat 29, telefoon 6288.

BHBBHBBHHHHHBHBiaHH>BBMBBHBHHBBBHH

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
pnjzen zijn dus fabïiekspnj-

-

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8 Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Geef niet zomaar een Sinterklaaskado

Geef een oude prent of boek van Zandvoort

Y
«f.

ï J XJ i

"Zand'vooi t onntweks 1600"
Detail ui! kopeigrm ure van ClaesJansz. Visscher
± 1618

Antiquariaat "De papieren Waereld"
Kanaalweg 2 - Zijstr. Haltestraat - tel. 6053
Open. Vrijdag en Zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur

en St. Nicolaas - koopavonden.

99 FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS -

- Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

adverteren
via een

wasroi
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie
van uw klanten is trouwens nog in

het bezit van zo'n fraai en antiek

geluidsapparaat? Nee, u'kunt beter
via ons blad, dat 2 maal in de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere

aanbiedingen onder de aandacht van

het publiek brengen. Dat is voor-

deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draai nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer.

Het mooiste van het mooiste"
S NU 2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL 5

DAMESMANTELS
in tweeds, camels, mohairs nu iri vete maten en dessins,

| reeds va fl

1

I
B

98,-

BONTMANTELS
10-20-30-40% KORTING
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Im Mode 76/77 in kort, *k, lang van de edelste bontsoorten,
oa lam.mouton, nerts yemen.bisam.spitznutria, swakara, E

B persianer, persianer pattes etc Bijpassende bonthoeden B
en nertscolliers
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ZIE OOK ONZE JEUGDB ONTCOLLECTIE
(ook voor dames)

ZOJUIST ONTVANGEN ZEER FRAAIE
COLLECTIE

JAPONNEN - ROKKEN EN BLOUSES
Nu tegen feestelijk lage prijzen.

Alles gedecideerd tegen de laagste prijzen in

Nederland

Mevr. J. Collewiin mannequin
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM
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kamervragen
over parkeergarage
De Tweede Kamerfraktie van de ppr
heeft over de subsidieaanvraag door
de gemeente Zandvoort bij het Rijk

voor de bouw van een parkeergarage

onder het De Favauqeplein, schrifte-

lijke vragen gesteld aan de staatssekre-

taris van ekonomiese zaken.

De vragen zijn een direkt gevolg van

een publikatie in het tijdschrift 'Nieu-

we Revu' van deze week„waarin het

psp-ppr raadslid Lou Koper hoteleige-

naar Bouwes er van beticht met be-

hulp van de gemeente bij het Rijk een

subsidie van f 700.000,- los te krijgen

op grond van onjuiste gegevens. Lou
uitte deze beschuldiging eerder tijdens

de behandeling van de subsidieaan-

vraag door de zandvoortse gemeente-

raad. Ook toen zei Koper dat het ver-

zoek om geld uit Rijkskas op onjuiste

informatie berustte. In de 'Nieuwe
Revu' komt Lou Koper daar op terug

en zegt, 'In de hele begroting van het

projekt wordt namelijk verzwegen
dat de heer Bouwes het boventerrein

van de garage met plus-minus 250 par-

keerplaatsen bijna kado krijgt. Volgens

een zeer krappe berekening levert hem
dat een winst op van minstens honderd-

duizend gulden per jaar.'

In de hele begroting wordt met geen

woordt gerept over de opbrengsten

van het boventerrein. De aanlegkosten

(volgens tieer Bouwes kost alleen de

verlichting al een ton) worden voor
veertig procent gesubsidieerd. Bouwes
moet wel 5000 gulden pacht per jaar

betalen. Hoewel hij dit terrein gedurende

het winterseizoen in de weekdagen
gratis moet openstellen, kan hij in de
overige 235 dagen volgens een krappe

berekening toch minstens honderddui-

zend gulden heffen (bezetting van 70%).
De automatiese parkeergeldheffer, de
verlichting en de aanleg die deels door
het Rijk zijn betaald vormen dan een

aardige bron van inkomsten.

Volgens Koper lijkt het op papier een

heel mooi plan waar Bouwes niet veel

rijker van zal worden. In werkelijkheid

wordt er met informatie gemanipuleerd

en heeft de gemeente nu subsidie aan-

gevraagd waar Bouwes totaal geen

recht op heeft. Als de twee terreinen

als één projekt worden gerekend (wat

bij de uitgave wel gebeurt) betekent

dat dat Bouwes een flinke winst gaat

maken op de subsidie. Het is boven-

dien nog maar dp vraag óf er wel subsi-

die kan worden gegeven. Want als de

garage wordt verhuurd aan kasinoper-

soneel en bewoners dan is het hele-

maal geen toeristjes projekt.

Volgens het artikel in 'Nieuwe Revu'
heeft de heer Bouwes op de beschuldi-

ging van Lou Koper met verontwaardi-

ging gereageerd door op te merken dat

hij slechts 1 procent op vin investering

mag verdienen. Dat is nog minder dan
het minimuminkomen van een arbei-

der, aldus de heer Bouwes, die vervol-

gens stelt dat de heer Koper niet kan

rekenen. Wie zegt dat ik aan het bo-

venterrein ga verdienen ? Dat ga ik

waarschijnlijk verpachten. Als ze den-

ken dat ik iets aan die subsidie ga ver-

dienen mogen ze de zaak van me over-

nemen', is.zijn kommentaar. De heer

Bouwes wil desgevraagd echter niets

weten van het splitsen van ondergrond-

se- en bovengrondse parkeerplaats. Die

horen volgens zijn zeggen 'nu eenmaal
bij elkaar'.

Lou Koper tenslotte :

'Er wordt tegenwoordig heel wat ge-

zegd over arbeiders die misbruik ma-
ken van sociale voorzieningen en de
Rijkskas. Maar het gebeurt op grote

schaal door ondernemers, onder onze
neus, in alle openheid, 't Schijnt in ie-

der geval dat men in Zandvoort voor
heren als Bouwes bereid is een handje

te lichten met voorschriften en demo-
kratie'.

Het wachten is nu op het antwoord
van de staatssekretaris van ekonomie-
se zaken op de navolgende vragen van

de Kamerfraktie van de ppr :

1

.

Is het waar dat u in beginsel een
subsidie heeft toegezegd voor de

bouw van een parkeerkelder op het

Favaugeplein te Zandvoort ten be-

drage van 40°/o van de begrote kos-

ten van f 1.600.000,-?

2. Is het waar dat door de Exploitatie

Maatschappij Bouwes of een daar-

aan verbonden onderneming naar

schatting f 100.000,- per jaar aan

parkeergelden kunnen worden ont-

vangen voor parkeren op het boven-

terrein dat met de parkeergarage

een projekt vormt ?

3. Is het waar dat de helft van de par-

keerplaatsen in de kelder reeds

voor 10 jaar verhuurd is aan het ka-

sinopersoneel, werkzaam in het ho-

tel Bouwes Exploitatie Maatschap-

pij B.V. en dat voor de overige plaat-

sen reeds tientallen aanvragen bin-

nen zijn van bewoners van flats aan
de boulevard te Zandvoort ? Zo ja,

in hoeverre kan hier dan nog gespro-

ken worden van een projekt dat de

toeristiese infra-struktuur verbetert ?

4. Betekent een en ander niet dat recht-

streeks of via de gemeente de Ex-

ploitatie Maatschappij Bouwes gro-

te voordelen ten gevolge van een
door i! te verlenen subsidie genipt ?

5. Als de in vraag 2 en 3 genoemde
veronderstellingen onjuist zijn, wat
zijn dan wel de juiste gegevens om-
trent de eksploitatie door de ge-

meente en/of anderen ?

6. Is een en ander voor u aanleiding

om terug te komen op uw eventueel

beginselbesluit omtrent deze subsi-

dies.

körlÉfèleia
• De federatie Handelsvereniging-Han-
ze belegt op donderdag 9 december a.s.

een ledenvergadering in hotel Bouwes
aan de kop van de Kerkstraat. Aanvang
20.15 uur. De voor deze bijeenkomst
samengestelde agenda vermeldt o.m.
de behandeling van de nieuwe winkel-
sluitingswet, de aanleg van een tweede
parkeergarage in het centrum van de
gemeente en een gedachtenwisseling
met de direktie van het kasino over de
relatie tussen het zandvoortse bedrijfs-

leven en het gokpaleis.

• De op 27 november j.l. in de ge-

meente gehouden kollekte t.b.v. de
hulpverlening aan de zwarte bevol-

king van zuidelijk Afrika (organisatie

SACTU) heeft f 622,02 opgebracht.
De organisatoren zeggen iedereen dank
die aan het welslagen van de inzame-
lingsaktie medewerking hebben ver-

leend.

o Op woensdag 8 december a.s. geeft

de indiase bati k-kunstenaar Rajiv Kau-
shik een demonstratie van het vervaar-

digen van batiks in het leef- en woon-
centrum Nieuw Unicum aan de Zand-
voortselaan. De demonstratie vindt

plaats tussen 1 9.00 en 21 .00 uur. Ook
niet bewoners van het centrum zijn van
harte welkom.

glaswerk - dubbele beglazing
vlak glas - neuantiek glas.

IN VOORRAAD.

Keur en Zoon
PARADIJSWEG 2

TELEFOON 02507-5602

geboren : Robbert-Ton Gerard Jac-

co, zv. A.G.S.M. Thesselaar en M.C.
Dekkers.

overleden : Willem van Keulen, oud
96 jaar, gehuwd geweest met E. Bos.

ondertrouwd : Albert Zwemmer en

Margaretha Martijtje Bos; Albertus

Kraaijenoord en Theodora Elisabeth

Bakker.

gehuwd : Frans Volkert Redeker en

Dina Alida Driehuizen; Jacob Koperen
Hendrika van Norden, Entius Pieter A-
diranus en Arnolda Maria Elisabeth

Zantvoort.

geboren buiten de gemeente :

Marije Ilse, dv. F. Kammeijer en G. Mon-
hof; Brenda Geertruida, dv. C.A.S. Leek
en C.W.Pieper; Sebastiaan, zv. A.A. Vis-

ser en M.E. Bogaart.
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PARTIKULIER vraagt te

koop FLAT aan de boule-

vard, liefst hoekflat.

Brieven onder nr. 920 buro
van dit blad.

TE KOOP elektr. parket-

wrijver; kolenkachel; bank;
stoeltje. Tel. 39 83.

Te huur aangeboden 1 ka-

mer plus keuken voor 1

pers. f 350,-- per,mnd. all

in. Schreveliusstr. 4 rd. Haar-

lem.

GARAGE tot 1 april 1977
te huur aangeb. V. Galen-

str. (Nrd.Boul.) Tel. 02159
-41453.

Te huur gevr. voor zo spoe-

dig mogelijk

WOONRUIMTE
omg. Zahdvoort-Bentveld.

tot zomerseizoen voor jon-
ge vrouw. Tel. 023-241752.

TE KOOP ski's, merk, Kneis-

sel 2 mtr. lang m. compl.

Marker bindingen f75,-;

Blizzard lengte 1.90 mtr.,

alle Marker hakbindingen
f 55,-. Ski-schoenen, Schnal-

len, mt. 39 f 30,-. Lorentz-

straat 152, tel. 27 98.

TE HUUR of TE KOOP ge-

WERKPLAATS
circa 100 m2, m. gas, water

en electra. EFKA-import,
Lorentzstraat 152, teïT27

98.

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabriekspnj-'

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

Gedurende de maand de-

cember ontvangt U bij aan
koop van een bankstel als

attentie een tafellamp van
f 65,- winkelwaarde cadeau.

Veilinggebouw

"DE WITTE ZWAAN"

Geef niet zomaar een Sinterklaaskado
Geef een oude prent ot boek van Zandvoort

"Zanihoort onntrceks 1600"
Detail uit kopergiarurc van ClaesJamz Visscher,
± 1618

Antiquariaat "De papieren Waereld"
Kanaalweg 2 - Zijstr. Haltestraat - tel. 6053
Open: Vrijdag en Zaterdagmiddag 13.00- 17.00 uur

en St. Nicolaas - koopavonden.

Ejmm
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de garage J.

2. de garage K.

3. de garage L.

4. de garage M.
5. de garage N.

gelegen aan de Voltastraat.

Huurprijs f 60,-- per maand.

De toewijzing van de garages geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de ver-

eniging, op voorwaarde dat bij uitreiking

van de garagesleutels zal worden overge-
legd de op'uw naam staande kenteken
bewijzen 1, II en copie III.

De inschrijving dient schriftelijk voor 7 de-

cember aanstaande om 19 uur te geschie-

den aan het kantoor van de vereniging
Noorderstraat 1, onder vermelding van
lidmaatschapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 9 decem-
ber aanstaande om 2 uur in het gevelkast-

je aan het kantoor Noorderstraat 1 wor-
den gepubliceerd.

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,
zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrlnkar, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

NOG VERKRIJGBAAR :

Gort met stroop f 20,-;
AUan Bad Zandvoort f 10,-;

Zandvoort m oude prenten
f 10,-. Tevens inkoop van
boeken en bibliotheken.

Bonset, Patrijzenstraat 8,

tel. 3906.

TE HUUR GEVRAAGD
GARAGE OF GROTE
SCHUUR
TEL. 7776

VAN
VERWARMINGSBEDRIJF
Bilderdijkstraat 30, Zandvoort,
telefoon 02507-2972.

Wij vragen met spoed

• EENSERVSGE

• C.Y. MONTEURS

te koop tezandvoort
WOONHUIZEN

OOSTERPARKSTRAAT 46

middenhuis met c.v.-gas, voor- en achtertuin, zomerhuis.
Indeling : beg.gr. entree, keuken, toilet, douche, kamer-
en-suite (plm. 45 m2) met parket vloer.

Ie verd.: 2 gr. en 2 kl. slaapkamers, balkon.
Zomerhuis : 2 vertrekken.

Vraagprijs

DR. CA. GERKESTRAAT 78

f 225.000,-

witte villa in perfecte st. v. onderhoud, voor- zij- en achtertuin,
garage, olie-c.v.

Ind. : entree met garderobe, hal met tegelvloer, dubb. kelder-

kast, toilet.

Living (32 m2) met parket vloer, openhaard, thermop.glas, 2e
woonkamer (30 m2) met parket vloer.keuken/eetkamer (50
m2).
Ie verd. : gr. hal met parketvloer, 3 slaapkamers, 2 v. wast.,

toilet, zonneplat (8,5 x 7 m.) vliezo trap naar bevloerde vlie-

ring.

Vraagprijs f 375.000,--
Oplevering : augustus 1977.

-ZEESTRAAT 30 BEDRIJFSPANDEN
'

winkel met bovenwoning, achtertuin, schuur, c.v.-gas.

Indeling : beg.gr. bedrijfsruimte 65 m2, keukenruimte.
Ie verd.: grote woonkamer (45 m2) met open haard en bal-
kon op 't Zuiden, keuken, toilet/douche, kl. slaapkamer.
2e verd.: 1 grote slaapkamer.

Vraagprijs f 225.000,-

HALTESTRAAT
winkel met bovenwoning, schuurtje.
Indeling : winkel 90 m2.
Ie verd.: woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met
ligbad.

Vraagprijs — f 295.000,-

BURG. V. FENEMAPLEIN —LATS

ruime 4-kamer-hoekflat op 6e etage, met lift, berging, cv.,
en garage. Indeling : woonkamer, 3 slaapkamers, hal, keu-
ken, toilet, badkamer met ligbad, balkon voor- en achter.

Vraagprijs f 195.000,-
vrij op naam.

* Voor één onzer cliënien zoeken wij een |
I PENSICNBEDRIJF tot ƒ 500.000,— g
f Tekoopgevraagd2,3en4KAMERFLATS 1

KRAMATWEG 5 msterdam
pand met 4 woonlagen.
2e verdieping vrij van huur : 4 kamerwoning met douche.
Huren overige verdiepingen : f 5.460,- per jaar.

Vraagprijs

BURG. RÖELLSTRAAT 28 VI

4 kamerflat op de 6e etage met lift, cv. en berging.

Vraagprijs

65.000,-

89.000,-

WEESPERZIJDE 136

pand met 4 woonlagen.
2e verdieping en zolderetage vrij van huur. (cv.
Huren overige verdiepingen : f 4.590,- per jaar.

Vraagprijs

SINGEL 502

gas).

f 145.000,-

pand met 10 kamers, cv. gas, nw. electr. bedrading.
Ind. : t»eg gr. 2 kamers, keuken, kelder.

Tussenverd.: 1 kamer met wast., toilet.

Ie verd.: 2 kamer, douche/toilet.

2e verd. : 3 kamers.
3e verd.: 2 kamers.

Vraagprijs f 285.000,-

| Wij zoeken voor onze cliënteel §

H woonhuizen In de prijsklassevan |
ƒ lOO.OOO,- - ƒ 4OO.OO0,- B

Kantoor ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
tel. 02507-2614

Kantoor AMSTERDAM
Joh. Vermeerplein 3
tel. 020-792615

AANKOOP/VERKOOP-HYPOTHEKEN-TAXATI ES-HUUR/VERHUUR
ADMINISTRATIE-ASSURANTI EEN



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/T VERSTEEGE
WJÊmm Ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

^nïroèpèfs

Verhuur - Inrichting

*DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

'Tr^ndlrTMNKËLTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote
mensen met kleine maatjes

Baureweg 1 —3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half februari.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt/n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507
Raeds 45 jaar

Steeds drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

„J[?M?..°?il.il.. ..

VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 tel. 51 85
Medisch gedipLpe.dieure van
het Elisabeth- Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Leidsevaart 82, tel. (023 1

316092 Haarlem

wegens

VAN ONS FILIAAL

galery kerkstraat 22

GAAN WIJ T / M 15 JANUARI 1977 DOOR MET DE

totaleuitverkoop
allesminderdande helft

BOETUEK RAPIULON
ZANDVOORT

goedgekeurd door

de Kamer van Koophandel Haarlem.

Sa. & ^alledux & %n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 37$9

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer '

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

"Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

r

v. d.
mijn bakker

. . sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.

Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

H W. COSTER
Makelaar o.g.

03
lidNBM

JJdMCC

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
Het bestuur van de Kruisvereniging 'Zand-
voort' maakt bekend, dat de

Algemene Ledenvergadering:
In plaats van donderdag 9 december 1976
op donderdag 6 januari 1977 gehouden
zal worden in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort. Aan-
vang 20.00 uur.

AGENDA :

1. Opening / mededelingen.
2. Notulen van de ledenvergadering van

12/2 1976.
3. Ingekomen stukken.
4. Aftreden secretaris.

5. Benoeming nieuwe secretaris.

6. Aftreden van de bestuursleden de heren
R.A. van As en K.J.W. van den Broek.
(Beiden niet herkiesbaar).

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
8. Contributoe
9. Begroting 1977

.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Kandidaten voor het bestuur zijn de heren
T.R. Althuisius en F. Bakker. Het staat de
leden vrij andere leden kiesbaar te stellen.

Hiervan gaarne schriftelijke opgave uiter-

lijk 7 dagen vóór de vergadering aan het
secretariaat, Beatrixplantsoen 1.

Deze opgave dient door tenminste 10 le-

den ondertekend te zijn en vergezeld te

gaan van een door de betreffende kandi-
daat getekende verklaring dat hij/zij een
eventuele benoeming aanvaardt.

Het Bestuur..

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE.

Laan van Berlijn 118 — Tel. 023 - 33 1975

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

VERSTEEGE
-jf ttaeetaielecljthctjt

JÖaltestrnat 18 - Hanbtiocet

Sfelcfoon 02507-4499

UoC. Mto> (f&fy 2638

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LIN'S GARDEN

Kerkstraat 19 - Tel. 25 07 - 36 43
mi - r;

'06VKJ- 07? *»J<W«<(«^

3(Z <?J?J#7-4852/226V

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor
.,
Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1 ged. oude gracht 11b (t.o.de raaks) haarlem (02,5) 311140

;
thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 5378



76e jaargang no. 94 — verschijnt dinsdags en vrijdags
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vrijdag 10 december

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhoüt

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort,koninginneweg!,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv

(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonrfement:f19.50perjaar;perhalf jaar f 10.50 per postf 25.00
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losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief: f 0,23 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

weg/ blijft foto Frans van Loon

Deze twee pandjes aan Kruisweg / hoek Kruisstraat in de Noordbuurt —rechts

op de foto— heeft de gemeenteraad in de jongste vergadering aangekocht.

Wat gaat er mee gebeuren ?

Op de saneringskaart van de dienst van publieke werken voor de Noordbuurt
blijft de éénkamerwoning aan de Kruisweg in de nieuwe opzet van de wijk ge-

handhaafd. Maar dit is geen garantie voor het voortbestaan van het huisje in

zijn oude vorm. Op de plankaart staan wel meer woningen aangegeven die o-

vereind mogen blijven maar inmiddels verdwenen zijn, zoals- Pakveldstraat 17.

Wat het hoekpand Kruisweg / Kruisstraat betreft, dit huis staat op de nomina-
tie om te worden gesloopt. Ook de naastgelegen woning aan de Kruisstraat, die

reeds eerder door de gemeente werd aangekocht, zal aan de slopershamer ten

offer vallen. Door deze afbraak verdwijnt een van de laatste karakteristieke

hoekjes van de wijk. Er komt niets voor terug, want na de sloop zullen op de

hoek van Kruisweg / Kruisstraat geen nieuwe pandjes verrijzen. Er komt een

open gat.

Voor wie ?

De auto.

Geen wenkend perspektief, dus.

Soms wordt er nog iets gered van het oude woonbestand in de buurt, zij het

ten koste van grote financiële offers. Maar dat hoort tot het drama van het

oudste wooncentrum van het dorp, dat in een veel vroeger stadium had kun-

nen worden hersteld en opnieuw in welstand gebracht, wanneer de gemeente-

lijke beleidvoerders visie en fantasie hadden getoond. Die ontbrak en "ontbreekt

nog.

Het pand op onderstaande foto, Pakveldstraat 13, zal geheel in de oude en oor-

spronkelijke bouwvorm worden opgetrokken aan de hand van tekeningen van

de in Zandvoort woonachtige architekt R. Reinbergen. Een bouwkundige die

zich destijds sterk heeft gemaakt voor het behoud van de Noordbuurt. De her-

bouw van de woning zal worden uitgevoerd door het bouw- en betonbedrijf

J. Riemersma. In een vitrine op de bouwplaats is het ontwerp, indeling van

woonruimte, etc. voor het publiek te bezichtigen.

^ï-^vrS^

i



groeten uit zandvoort

Nostalgie, mooi woord voo^Jn^tmwee naar het verleden, vindt steeds meer aanhangers. Die goeie ou-
we tijd blijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor verzamelaars van oude prenten, tekeningen
en ansichten Vooral-ansichten zijn geliefd. Gisteren en eergisteren vastgelegd door liet fotokastje.
Ror^ '•'- eeuwwisseling moet ook Zandvoort een paradijs voor de straatfotograaf zijn geweest. Van
sommige straten en pleinen zijn reeksen foto 's gemaakt. Het kan niet op.
Deze foto van de Haltestraat, al eerder in de koerant afgedrukt in de serie 'Groeten uit Zandvoort',
prijkt op de omslag van liet jongste ansichtenprentenboek van Zandvoort, samengesteld door de
heer Piet Brune onder de titel 'Zandvoort in oude ansichten '.

Prachtig kijkvoer voor nostalgiese mensen. Binnenkort in iedere boekhandel verkrijgbaar.

lirl&]<leih
• De wereldwinkel Zandvoort houdt
zich niet alleen bezig met projekten

in ontwikkelingslanden, ook voor za-

ken in het wereldje binnen onze lands-

grenzen heeft men de nodige aandacht.

Vanaf heden liggen in de wereldwinkel
aan de Kleine Krocht folders klaar van
de Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee. Er wordt krachtig

stelling genomen tegen de voorgeno-

men inpoldering van een stuk van vier-

duizend hektare. In de folder is een

model-bezwaarschrift opgenomen, dat

slechts ingevuld en opgestuurd be-

hoeft te worden naar de provincie

Friesland. Wie de aktie wil steunen

moet zorgen dat zijn bezwaarschrift

voor 17 december op het provincie-

huis ligt. In de wereldwinkel kan men
elke middag van drie tot zes uur te-

recht. Telefonies is de folder te be-

stellen onder nummer 59 27. In Haar-

lem kan men de folder krijgen bij Ze-
ro, Bakenessergracht 8-10, geopend
van 10 tot 20 uur.

• Zoals ieder jaar organiseert Amnesty
International ook nu weer een z.g.

Kerstkaartenaktie.

Gevraagd wordt een brief of een kaart

te sturen aan politieke gevangenen :

een klein bewijs voor die man of vrouw
of zelfs een kind, dat er in de wereld
buiten de gevangenis, strafkamp of psy-

chiatriese inrichting aan hem of haar

gedacht wordt.'

Een woord van bemoediging kan van

doorslaggevende betekenis zijn om vol

te houden.
Op vrijdag 1 december (de dag van de
rechten van de mens) en zaterdag 11

december zullen in een kraam op het

Raadhuisplein deze speciale kerstkaar-

ten verkrijgbaar zijn met de gevange-

nisadressen en achtergrondgegevens.
Natuurlijk is het niet nodig deze kaar-

ten te gebruiken, brieven of andere
kaarten zijn net zo welkom (b.v. door
kinderen getekende kaarten), waarbij

u dan gebruik kan maken van eerder
genoemde adressen.

• Het Genootschap Oud-Zandvoort
belegt 'op vrijdag 7 januari a.s. de jaar-

lijkse bijeenkomst voor de leden van
het schap. Op de vergadering zullen

nadere mededelingen worden gedaan
over de stand van zaken m.b.t. de in-

richting van een oudheidkamer in het

toekomstig kultureel centrum aan

het Gasthuisplein en worden enkele

films over

• Op 17 december a.s. organiseert S.C.

Unicum in samenwerking met afd.

Kennemerland van de Nederlandse
Klaverjas Federatie in de De Brink

van Nieuw Unicum aan de Zandvoort-
selaan een klaverjastoernooi. Men kan
zich voor het kaartevenement opgeven
bij navolgende personen, welke tevens

alle gewenste inlichtingen verschaffen :

de heer A. Westerman, Forelstraat 68,

Haarlem, tel. 023 - 33 24 69, de heer

J. v.d. Burch, Nieuw Unicum, Zand-
voort, tel. 02507- 54 41.

hier
iitaafc
uw
brief

Naar aanleiding van het voornemen
van staatssekretaris Hazekamp een

subsidie van f 700.000,-- uit Rijkskas

beschikbaar te stellen voor de bouw
van een parkeergarage onder het De
Favaugeplin, moeten mij twee dingen
van 't hart.

Het doet toch wel bijzonder vreemd
aan dat subsidie in het kader van de

bouw van toeristiese voorzieningen in

het vooruitzicht wordt gesteld, terwijl

volgens perspublikaties een deel van de
toekomstige garage is geclaimd t.b.v.

het personeel van het kasino en de

rest door de omwonenden van het
plein. Dat wil zeggen dat gemeenschaps-
geld wordt gegeven aan een projekt,

waarvoor dit geld niet is bedoeld.
Wat ik ook bijzonder merkwaardig vind

is het feit, dat de regering enerzijds met
klem aandringt op het terugdringen van
de auto ten gunste van het openbaar
vervoer (geen nieuwe snelwegen naar
Zandvoort, besliste minister Gruijters

nog een jaar geleden) en anderzijds

gigantiese bedragen beschikbaar stelt

voor verkeersaantrekkende bouwwer-
ken. En dit wordt nog merkwaardiger
wanneer men bedenkt dat Zandvoort
over een uitstekende rail- en busver-

binding met het achterland beschikt.

De linkerhand weet kennelijk niet

wat de rechter doet. Politiek zou je

het zo kunnen stellen : links weet niet

wat rechts uitvreet.

EEN INGEZETENE

AKTIE VOOR GEESTELIJK
GEHANDIKAPTEN

Hoewel de laatste tijd in de regionale

pers nogal eens geschreven werd over

akties ten bate van het zwembad in de
Ds. Blaauwschool is het misschien toch
wel goed er even aan te herinneren dat

het gaat om een school in Haarlem
voor geestelijk gehandikapte kinderen
en waar, mede gezien de verre afstand

tot de plaatselijke zwembaden, ook
een zwembad in werd geprojekteerd.

Heeft de overheid het grootste gedeel-

te van de financiering voor haar reke-

ning genomen, er resten toch altijd

nog enkele tonnen die door het school-

bestuur op tafel moeten worden ge-

bracht. Vandaar die vele akties, waar-

van nu ook één in Zandvoort. De Bea-

trixschool aan de Dr. J.P. Thijsseweg,

om precies te zijn de vierde klas,

houdt zaterdag 1 1 december in de
school van 2 tot 5 uur een bazar,

waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de Ds. Blaauwschool. Het belooft

er heel gezellig te worden, kraampjes
waar men koffie maar ook een glas

Rosé kan drinken, er is een stalletje

voor kaas en worst, plantjes zijn er

te koop, tweede hands spulletjes, op
twee plaatsen een grabbelton en er is

een stand met een enorme voorraad
mandarijnen. Dit laatste dank zij een
plaatselijke groenteleverancier. Wat
de zandvoortse middenstand betreft

is de organiserende school trouwens
toch vol lof over de ondervonden me-
dewerking : tekstiel, flessen wijn, kip-

pen, ijstaarten, er is enorm veel voor
het goede doel geschonken en al de-

ze artikelen dienen als prijzen voor
een soort verloting. Wij bevelen een
bezoek aan de bazar morgenmiddag
van harte aan. U helpt mee het zwem-
bad in de school voor geestelijk gehan-

dikapte kinderen te realiseren en bo-

vendien heeft u zelf nog een gezelli-

ge middag. En wat is er op tegen om
die twee zaken te kombineren ?

HERVORMDE KERK
zondag 1 2 december a.s.:

10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeensch.
Geref.-Herv. Dienst.

10.30 uur : Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 12 december a.s.:

10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeensch.
Geref.-herv. dienst.

19.00 uur: Ds. A. van Leeuwen te Be-

verwijk.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 12 december a.s.:

10.30 uur: ds. S.R. Verheus d.g. Amster-

dam-.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatha - Grote Krocht.

zaterdagavond : 19.30 uur : stille eu-

charistieviering.

zondagmorgen : 8.45 uur : eucharis-

tieviering met orgel en samenzang.

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis-

tieviering m.m.v. dames/herenkoor.

JEHOVA'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 1 1 .30 uur lezing êm

bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
samenkomst in huize „Pniël" Zuider-

straat 3.

ZUSTERDIENST
zaterdag 1 1 en zondag 12 december a.s.:

Zuster T.J.M, de Roode van der Horst,

Noorderstraat 30 - tel. 63 58.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt voa het telefoonnummer
van uw huisarts.

belangrijke adressen

4444
2000
3043
3044
4841
2262

2525
2525
2525
2307

(023)

7938

2323

2754
2135

Politie (alleen noodgevallen)

Brandmeldingen

Politie

Gemeen tesekretdrie

Informatieburo Vieemdelingen
verkeer, kiosk Raadhuisplein

Opgave van uw huis, flat of

woning voor tijdelijke verhuur,

en uw slaapkamers met ontbijt

Horlogene C Waaning, Sophia-

weg 4

242212 Garage Flmterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld.

SAAB - SKODA - POLSKI -
dealer-service.

Eerste zandvoortse stormschade
service.

Autobedtijven Rinko, Oranje-

straat 2 - 12. Off. RENAULT
dealer - service en verkoop.
Adm. Kruisvereniging Zandvoort

Zandvoortse Koerant

waterstanden

dec. H.W. L.W. H.W. L.W.
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Te koop aangeboJen : RVs
aanrecht met 2 onderkastjes;

1 gasfornuis; 1 gascomfor
2-pits; 'Juncker' badgeiser;

1 gelverkachel.

Tel. 023-24 24 76.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krochf 30 - 32

,
t ( kjnder ^ WINKELTJE

WONINGRUIL he€ft fij ne k |eren voor k |eu .

Gevr. in Zandvoort 3 ka- ters> peuters, tieners en grote
merflat, badkam., cv. en mensen met kleine maatjes
lift. Huurprijs f 400,-- tot Btwreweg 1 -3 Tel. 6580
r 500,--.

zijstraat van da Kerkstraat
Aangeb. te Amsterdam, Mi-

nervalaan : 5 kaniernat en Wij zijn gesloten van 17 okt.

2 kamers boven, badkam., tot half februari.

lift, cv. of in A'dam nw.-

west: 4 kamerflat, badkam. Nu OOK , N ZANDVOORT
cv - en lift KUNSTGEBIT»
Tel.023_-2433 12 _ REPARATIES

A. Ritman
TE KOOP duitse piano ; gr. Telefoon 4365
Bocal gashaard; pick-up -

' *

kast met t.v en radio. Drukt/n grote drukker

Prijs in nader overleg. b*t9r dan e«n KLEINE ?

Tel. 33 32 Voor u*> familie- en
handelsdrukwerk.

Te koop ijshockeyschaatsen
FM

- VAN BEURSEN
mt. 35 f 15,-; hockeyschoe- _ . r" ® 1"'" 1'*

nen mt. 41 f i 5,~; 2 hockey-
Tel * f°°n O*507 '2^7

sticks f 7,50 p.st. Tel. 36 1

5

"aeds *5 i"'

Kostverlorenstraat 39. .r*?.!™.'™™.

,-., . . ., , . .
voor gebrandschilderd glas,

Electron, metaaldetektors , . , ,
°^

voor glas in lood en

SCHATZOEKERS raamversieringen

Vraag brochure, Postbus atelier VALK
573 - Voorburg. Tel. 070 - W. Draijerstraat 5

86 72 40. Zandvoort
Telefoon 45 47

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
fabriek naar de klant. DEM-
prijzen zijn dus fabrieksprij-

-

zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

Gedurende de maand de-

cember ontvangt U bij aan

koop van een bankstel als

attentie een tafellamp van
f 65,- winkelwaarde cadeau.

ETAGE of ZOMERHUIS
te huur gevraagd.

voor permanent/liefst be-

neden. Brieven onder nr.

940 buro van dit blad.

Klein gezin met kantoor
aan huis vraagt voor part-

time,

jonge of oudere oppas
voor de kinderen, tevens

bereid lichte huish. werk-
zaamh. te verrichten. Inl.

tel. 52 12.

TE KOOP
pracht LANGHARIG

TEKKELTJE
(reu) 8 weken oud. Tel.

52 21.

niet gek zeg...

maar liefst

20 „korting

op stoomgoed

!

(4) 'O
1 « o

l °n| <*>
~ö

I H~~gr q ! ~l

MIËLEA/WVSSERETTE

wasuniek
haltestraat63zandvoort44 17,

'n Kostuum
met

allure..

...uit onze kollekfcie.

Kostuums met eigen tijdse, jonge aksenten.

E. de BOER
TIJDELIJK gevestigd in

Passage no. 9

MS 4

Kinderpostzegels

nederland 45+20c
j

-A. ^^^^^^^^^^^^^^i^^^^

Bij het postkantoor aan Je Louis Davidsstraat kan men vanaf heden weer te-

recht bij de in de hal geplaatste marktkraam van het plaatselijk komité kinder-

postzegels. Dit jaar zijn ter gelegenheid van de vijftigste uitgifte van de zegels

zgn. 'gouden' kinderpostzegels verkrijgbaar. Deze zegels zijn door kinderen

ontworpen. Zoals bekend komt de opbrengst van de kinderpostzegels ten goe-

de aan sociale en mediese projekten t.b.v. kinderen die in moeilijke omstandig-

heden verkeren.

3a- •£,- ^alledux & %,n.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

" KOMT ALLEN TEZAMEN "

VRIJDAG, 17 december 1976, 8 uur n.m.

Ned. Herv. Kerk, Kerplein

Concert door

'ZAND VOORTS CHRISTELIJK KINDERKOOR

'

o.l.v. Henk Trommel
Medewerking : Harp-klas, Gem. Muziekschool,

Utrecht.

Prijs programma f 3,--/tevens bewijs van toegang.

A. RITMAN
kunstgebitreparaties

vraagt te huur of te koop

WERKRUIMTE
minimaal 25 m^

Liefst in nieuw-noord.

Reinwardstraat 20 telefoon 43 65

geen

koerant
ontvangen?

bel

2135

398Thrillers

inde

Bibliotheek.

-^§^vJ
-

Mm¥m

Lees tochwatje lekker vindt.

bibliotheek zandv/oort



(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaai

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF 27 93 -ZANDVOORT

Kwekerij P. van KLEEFF

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

kerstbomen
Speciaal gesorteerd in grote buiten bomen.

VAN STOLBERGWEG 1 A
PRIVÉ

TEL. 70 93

na 18.00 uur. TEL. 28 78

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. W. COSTER M
Makelaar o.g. üdMCC,

Burg.Engetoertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

f

ged. oude gracht Ub (t.o.dc raaks) haarlem (023) 31 II 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

VERWARRKSBEORfJF
Bi Iderd ijkstraat 30, Zandvoort,
telefoon 02507-2972.

Wij vragen met spoed

• EEN SEBV5CE Ml
• CV. M0MTE0BS

terugvanweggeweest

autorijschool zwemmer
INSTRUCTEUR MET STAATSDIPLOMA
Treubstraat 12 - Telefoon 37 92.

^\
v. d

mijn bakker

sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw.Noord
Tel. 21 29.

LID
MCC

MAKELAARSKANTOOR
RANDWIJK BV

VERSTEEGE
•$£ ttnctDitlerijebrijt

J&altegtraat tS • Zanbbooct

XKtltloon 02507-4499

ZANDVOORT dicht bij zuid-boul. en open dui-

I
nen.

[

VINKENSTRAAT :

I halfvnjst. herenhuis -met voor-, zij- en grote ach-

tertuin (25 m. diep), gr. stenen garage, uitst. st.

v. onderh. gas verw.

i Ind. : hal, gang, toilet, kelderkast, living met eet-

hoek, half open keuken (50 m.2), voorz. v.

parket - tegelvloer.

I Ie Verd.: 4 sip. k., badk. m. douche en 2e toilet.

2e Verd.: met gr. sip. k. en berging.

Inkl. stoff., veel extra's, vrije vest.

Aanv. voorjaar 1977.

KOOPSOM f 295.000,-- k.k.

MAKELAARSKANTOOR

Kandwiikho.
^J Tal .(Wi . "i

ZANDVOORTERWEG I

AERDENHOUT

Tel -023 -24 12 24

Ook 's avonds

Laat u niks wijsmaken Laat bloemen spreken
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

• •*

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

'TêI

U.C. V64+ (f&fy 2638
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bouwes wil afzien van parkeergara
Kotelbaas N.W. Bouwes heeft zich erg

gestoten aan de beschuldiging van het

psp-ppr raadslid Lou Koper dat hij

(Bouwes) onder valse voorwendsels

f 700.000,-- subsidie van het Rijk pro-

beert los te krijgen voor de bouw van

een parkeergarage onder het De Fa-

vaugeplein.

Zo erg zelfs dat de logieseigenaar over-

weegt het plan aan de wilgen te han-

gen. Anderen moeten het maar uitvoe-

ren, vindt hij, want financieel is de

eksploitatie van de ondergrondse auto-

bergplaats helemaal niet winstgevend.

Integendeel. Volgens de heer Bouwes
kost het projekt hem ondanks Rijks-

subsidie en inkomsten uit het parke-

ren op het boventerrein van de garage

f 40.000,-- per jaar. Nou en voor zo'n

schip van bijleg laat hij zich niet nawij-

zen dat hij rijkelijk zou profiteren van

gemeenschapsgelden.

Tijdens de behandeling van het subsi-

dieverzoek van de heer Bouwes in de
vergadering van de gemeenteraad en

later in een vraaggesprek met een me-
dewerker van het weekblad Nieuw
Revue, betichtte het psp-ppr raadslid

Lou Koper de hotelmagnaat er van

door middel van onjuiste informatie

een subsidie van zeven ton in de wacht
te willen slepen. Koper bestreed dat de

voor toeristiese voorzieningen bestem-

de subsidie zou worden gebruikt voor

de financiering van akkommodatie in

de rekreatieve sektor. Volgens Lou is

in het subsidieverzoek de eksploitatie

van het boventerrein van de garage

volledig buiten beschouwing gelaten

en daar zit naar zijn mening 'de ver-

borgen misleiding'. Want als het on-

dergrondse en bovengrondse terrein

DE SUBSIDIE-JAGER.
als één projekt wordt gerekend (wat

in de praktijk het geval is) gaat Bou-
wes een forse winst maken op de
subsidie, aldus de psp-ppr afgevaar-

digde. Volgens zijn berekening

f. 100.000,-- per jaar.

Bovendien acht Koper het nog maar
de vraag of er wel subsidie kan wor-

den gegeven aan een projekt dat voor

een groot gedeelte al is geclaimd door
personeel van het kasïno en omwonen-
den van het De Favaugeplein.

Zoals gezegd is de heer Bouwes door
de opmerkingen van Lou Koper zeer

gegriefd. Hij wil niet eens het ant-

woord van de staatssekretaris van

ekonomiese zaken afwachten op vra-

gen die in de Tweede Kamer zijn ge-

steld over de toekenning van de sub-

sidie. Nog deze week zal de heer Bou-

wes laten weten of hij de voorberei-

dingen doorzet of er definitief een

punt achter plaatst.

Waar heeft hij het allemaal aan ver-

diend de man die Zandvoort twee ho-

tels schonk plus onderdak aan het

eerste gelegaliseerde speelhuis in Ne-

derland om zo te worden belasterd in

openbare raadszitting, weekblad en in

de Tweede Kamer. Om nog maar niet

te spreken van de Zandvoortse Koe-

rant die hem nog steeds beziet door de

ogen van de tekenaars var politieke

spotprenten rond de eeuv/wisseling.

Waarvan hier een treffend voorbeeld.

i t. I l Verongelijkt, gegriefd, gekwetst? Dat kan. Maar het is ook mogelijk dat de

£9nOUGürr5£ nüCrSrir hoteleigenaar vanuit Den Haag is getipt zijn verzoek om subsidie te laten

schieten nu er in de Tweede Kamer lastige vragen aan de staatssekretaris^BiB^HnHHBMH van ekonomiese zaken zijn gesteld.

nieuws

• Tengevolge van oververhitting van

een kookpot met varkensvoer ont-

stond zondagmiddag brand in een
varkenshouderij op het binnenterrein

van het circuit. De te hulp geschoten
vuurbestrijders slaagden er in" de
meeste varkens bijtijds in veiligheid te

brengen. Eén varken kwam door ver-

stikking om het leven en vier moesten
worden afgemaakt.

• De Kontaktkommissie Kulturele

Belangen heeft na maanden weer een

voorzitter. De vertegenwoordiger van

de amateurtoneelvereniging 'Wim Hil-

dering ', de heer H. Hildering, werd
door de leden van de kommissie in de-

ze funktie aangewezen.

• Op zondag 19 december a.s. geeft

het Hervormd Kerkkoor een kerst-

konsert in het gebouwvan de hervorm-

de kerk aan het Kerkplein. Aan de uit-

voering verlenen Erica Hartman (so-

praan) en Johan Timmerman (orgel)

medewerking. Het geheel staat onder

leiding van de vaste dirigent van het

kerkoor, Henk van Ameron. Het kon-

sert begint om 20.00 uur.

e Voor de uitwisseling van zandvoort-

se sportbeoefenaars met die van andere

gemeenten is voor het komend jaar de

brabantse gemeente Deurne gekozen.

hildering bracht

overjarig stuk

foto Frans van Loon !~

Zaterdagavond had in verenigingsge-

bouw 'De Krocht' de opvoering plaats

van Rebecca, naar het bekende boek

van Daphne du Maurier. Met de keuze

van dit stuk heeft de toneelvereniging

'Wim Hildering' het ons wel gemakke-

lijk gemaakt want de gebeurtenissen

op Manderley zijn, dachten we, over-

bekend, en vertellen van de inhoud

zou neerkomen op water naar de zee

dragen.

Wil Kerkman gaf een uitstekende ver-

tolking van Mrs. Danvers en vierde

met deze rol haar veertig jarig toneel-

jubileum. Gonny Heierman was ge-

knipt voor de rol van het schuchtere

'mevr. Kraan-Meeth

jonge vrouwtje van Maxim de Winter,

waarvan de vertolking bij Martin Lan-

gereis in goede handen was en die zijn

aarzelend begin in het eerste tafereel

goed maakte door uitstekend spel la-

ter op de avond. Peter Schekkerman
slaagde er in James, het type van de

engelse butler, heel aannemelijk te

maken, maar wanneer die werkelijk

al in dienst was geweest bij de vader

van Maxim dan had hij wel wat ou-

det geschminkt mogen worden. Ver-

volgen we met Beatrice en Giles La-

cy, zuster ëh zwager van Maxim de
Winter en gebracht door het echt-

paar Miep en Henny Hildering. Kos-

telijk spel en uitstekend getypeerd

door allebei.

Een belangrijke rol had Jan van der

Werff als de rentmeester Frank Craw-

ley, een taak waarvan hij zich beslist

uitstekend kweet. En toch kunnen we
ons bij deze speler nooit aan de in-

druk onttrekken dat hij teveel akteert

met een knipoog naar het publiek. Ko-

lonel Julyan, magistraat en vriend van

Maxim, werd goed gespeeld, door Joop
van Droffelaar, duidelijk een kolfje

naar zijn hand. Con Slagveld zagen

we in een dubbelrol, als Robert de

. huisknecht en als de botenbouwer
William Tabb. In beide roüen trof hij

door zijn natuurlijk spel. Ed Fransen
mocht Jack Favell, de louche neef van
Rebecca, gestalte geven. Hij deed dit

voortreffelijk !

Het dekor kreeg terecht een open doek-
je-: een fraaie engelse zitkamer met
een trap naar de bovengaanderij, waar
zo nu en dan een keurig in zwart-wit

gestoken dienstmeisje of een huis-

knecht passeerde. Wij persoonlijk von-
den het heel geslaagd om op deze ma-
nier kenbaar te maken dat Manderley
over een staf van personeel beschikte.

De zaal dacht daar kennelijk anders

over want iedere keer wanneer iemand
over de gaanderij liep werd er gelachen
Na het vallen van het doek aan het slot

klonk het applaus. Niet uitbundig. Wij

vonden onze eigen konklusie er in

weergespiegeld : het in 1938 verschenen

boek van Daphne du Maurier is door le-

zing, diverse opvoeringen van beroeps-

gezelschappen, verfilming en door be-

bewerking voor t.v. zó overbekend ge-

worden dat we ons afvragen of 'Wim
Hildering' hiermee wel zo'n gelukkige

keus heeft gedaan.

Nadat voorzitter Hildering de mede-
werkenden, waaronder regisseuse Al ie

Bol, souffleuse Emmy van Wonderen
en in de heer Arie Kerkman de groep

dekorbouwers met bloemen en andere

attenties had gekomplimenteerd werd
hij door zijn medebestuurslid, de heer

Jan van der Werff, weer naar de plan-

ken gedirigeerd omdat hij, net als Wil

Kerkman met deze voorstelling zijn

veertig-jarig toneeljubileum herdacht.

Diverse sprekers voerden daarna het

woord. Om te beginnen burgemeester

Nawijn die hierop niet was voorbe-

reid, maar juist dh onverwachte be-

schouwde als een ! -eiend aspekt van

het ambt van bu^ meester. Spreker

wenste zowel de c.neelvereniging als

de beide jubilan. en geluk en verbaas-

de zich, heel kof.plimenteus, over

het feit dat mevrouw Kerkman reeds

als vijfjarige op het toneel moet heb-

ben gestaan.

Het erelid mevrouw Sieveking-van Dek-

ken richtte woorden van dank tot

Wil Kerkman, Henny Hildering en regis-

seuse Alie Bol en liet haar woorden ver-

gezeld gaan van een kadobon voor ieder.

Als lid van het dagelijks bestuur van

het Nederlands Centrum van het Ama-
teurtoneel sprak de heer J.G. Bisenber-

ger de jubilarissen toe en overhandigde

beiden de zilveren rederijkersspeld van

het N.C.A.T. plus de daarbij behoren-

de oorkonde. Verder sprak nog de va-

der van mevrouw Kerkman, de heer El-

zinga en werd een gelukstelegram voor-

gelzen van 'Riek en Wim uit Canada'.

Namens de werkende kring voerde Ed
Fransen het woord en Alie Bol dankte

als regisseuse 'voor alles wat jullie voor

Wim Hildering hebben gedaan'. Bijzon-

der aardig was dat juist de jeugdige

Wilma Belder in een lang gedicht herin-

neringen ophaalde uit de jaren pal na

de oorlog toen 'Wim Hildering' ont-

stond uit een fusie tussen 'Ons Toneel'

en 'De Schakel'. Alle sprekers boden ka-

do's aan en ook de beide jubilarissen

bleken elkaar op dit punt niet te heb-

ben vergeten. Het was al hoog en breed

zondag toen we 'De Krocht' verlieten.



ieen emotie
Nadat de heer Bouwes tijdens de j.l.

donderdag gehouden vergadering van

de federatie Handelsvereniging Hanze
zijn zegie had gedaan over de plannen

voor de bouw van een parkeergarage

onder het De Favaugeplem - zie

voorpagina - toonden de aanwezi-

ge neringdoenden geen enkele behoef-

te het onderwerp nog verder aan te

roeren. Toch stond op de agenda van

de vergadering de bouw van een twee-

de parkeergarage in het centrum van

het dorp, vermeld. Er werd door de

zaal niet op gereageerd. Geen animo.

Je gaat je afvragen of de onderwerpen
die door het federatiebestuur op de a-

genda worden geplaatst wel leven on-

der de zandvoortse middenstanders.

Misschien leven ze alleen maar in het

brein van een paar bestuursleden of

een enkel bestuurslid. Wanneer dit

laatste het geval is dan is de reaktie

van de neringdoenden zo gek nog niet.

Ze luisteren keurig naar de spreker en

nemen zijn verhaal dan voor kennis-

geving aan.

De resultaten van het kasino, zoals die

door speelhuis-direkteur De Rooy wer-

den voorgedragen, brachten ook al

geen golven van emotie teweeg. Voor
het eind van dit jaar zal de 1 00.000e
*-

bezoeker worden ontvangen, zei de

direkteur. Volgend jaar verwacht hij

een klandizie tussen de 300.000 en

400.000 goklustigen binnen de poor-

ten. Het werd door het gezelschap

met droge ogen aangehoord.
Voor de badplaats betekent het kasino

een geweldige magneet, aldus de heer

De Rooy. En hij drong er bij de verte-

genwoordigers van vvv, bedrijfsleven en
middenstand op aan 'niet langer een af-

wachtenden houding aan te nemen en

de handen fiks uit de mouwen te ste-

ken'.

Zandvoort moet er voor zorgen de

stroom bezoekers zo goed mogelijk

te ontvangen.

Een droge opmerking van één van de
bestuursleden van de federatie was
de enige reaktie op zijn betoog : 'Doen
we het soms niet goed'?

'Dat heb ik helemaal niet beweerd',

riep de heer De Rooy verdedigend.
'Nee, maar u zegt het wel met zoveel

woorden'.

Toen daalden de middenstanders af

naar de gokzalen.

Het wonder van Zandvoort uit de ja-

ren zeventig wilden zij best eens van
nabij bekijken.

en P. van KLEEFF

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

KERSTBOMEN BLOEIENDE PLANTEN

KERSTSTUKKEN Cyclamen - Kerststerren

KERSTGROEN Begonia — Azalea

ALLE benodigdheden voor het zelf maken van kerststukjes.

VAN STOLBERGWEG 1 A
PRIVÉ

TEL. 70 93

na 18.00 uur. TEL. 28 78

^M
WÈÊÈ$$$:

Ook zonder een bekwame speler in zijn

midden is Zandvoortmeeuwen in staat

een wedstrijd te winnen. Ondanks de -

afwezigheid van Kees Bruin —voor een
knieoperatie opgenomen— slaagden de
kustbewoners er zondagmiddag in

VVB met 1-3 te bedwingen.
Zandvoortmeeuwen had als een berg

tegen deze ontmoeting opgezien, maar
het bleek allemaal nogal mee te vallen.

Na goed voorbereidend werk van Teun
Vastenhouwgaf Gerard Koper zijn

klup in de eerste helft de leiding 0-1.

Maar één minuut na rust raakte Zand-
voortmeeuwen de voorsprong kwijt

toen Frans Bakker van VVB de gelijk-

maker scoorde. Een kwartier later

deed Zandvoortmeeuwen opnieuw
een sprong voorwaarts. Op verre af-

stand van het VVB-doel lanceerde A-
lex Heesemans een schot dat midden
in de roos terecht kwam, 1-2. In de
laatste fase van de strijd maakte Teun
Vastenhouw het derde en laatste doel-

punt.

Zowel in de eerste als de tweede speel-

helft gaf VVB zich alle moeite de ach-

terstand in te lopen. Maar het ontbrak
de ploeg aan een schutter die dit hard
kon maken.

Hier volgt de stand in de kompetitie

DRC
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raad was het meest bezor

over politiebestand
In de algemene beschouwingen, welke
dinsdagavond voor de behandeling van
de gemeentebegroting door de voorzit-

ters van de raadsfrakties werden ge-

houden, klonken verontruste stem-
men over de mogelijke ondergang van
een tanker voor onze kust, waardoor
ons schone strand door een olievlek

kon worden bezoedeld, over het da-

len van het geboortecijfer in Zandl-

voort waarvan de kleuterscholen het
eerste slachtoffer dreigen te worden
en over de ruimtelijke ordening, die

moet worden bekeken vanuit de
mens en niet vanuit de ruimte.

Maar het meest bezorgd toonden de
zandvoortse politici zich over de hand-

having van rust en orde in de gemeen-
te. Links, rechts en het midden waren
het er zonder uitzondering roerend o-

ver eens dat daar hoog nodig iets aan
gedaan moet worden. Op voorstel van
de vvd nam de gemeenteraad een mo-
tie aan waarin bij de minister van bin-

nenlandse zaken met klem de uitbrei-

ding van het politiebestand wordt be-

pleit.

De reden voor de versterking van de
plaatselijke ordedienst werd door de
liberale voorman Joustra in zijn alge-

mene beschouwingen als volgt voor-

gedragen : 'veel en langdurig over-

werk, vrije weekeinden die ingehou-

den worden. Alleen door aanvulling

van Het korps zullen deze problemen
grotendeels kunnen worden opgelost'.

Burgemeester Nawijn was zeer ingeno-

men met 'deze steun in de rug van de
zandvoortse gemeenteraad'. Hij probeert
al vele jaren de achtereenvolgende mi-

nisters van binnenlandse zaken te be-

wegen Zandvoort meer politiemannen
te geven. Maar tot op heden tevergeefs.

'In Zandvoort wordt roofbouw op het

politiepersoneel gepleegd omdat de
centrale overheid te lamlendig is de
noodzakelijke uitbreiding toe te

staan', aldus de heer Nawijn. En met

f9450.-
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deze ferme uithaal naar Den Haag
werd dit onderwerp afgesloten.

Maar, zoals gezegd, er waren meer za-

ken welke hart en hoofd van de volks-

vertegenwoordiging met zorg vervul-

den.

In zijn algemene beschouwingen vroeg

de heer Joustra, of de gemeente over

een plan beschikt om het hoofd te

kunnen bieden aan de gevolgen van
het vergaan van een olietanker of het

verliezen van een krat of vat met ge-

vaarlijkse afvalstoffen, die op het

strand aanspoelen. Wanneer een der-

gelijk rampenplan niet voorhanden
is dient met spoed zo'n plan te wor-

den uitgewerkt, meende de heer Jou-

stra.

In het kader van de rekreatieve funk-

tie van Zandvoort bepleitte hij de
verbetering van de aan- en afvoerwe-

gen naar de gemeente, 'omdat die be-

horen bij een zindelijk denken over

de mens, die zijn vrije tijd als vrij

mens wil genieten'. En het is aan nie-

mand, zelfs de minister niet, om te

stellen dat de vrije mens maar met
het openbaar vervoer naar Zandvoort
moet, betoogde de heer Joustra. Mijn

fraktie dringt er op aan 'dgXjae ruim-

telijke ordening wordt bekeken-van-

uit de mens en niet dat de mens ruim-

telijk wordt geordend. Tenslotte heeft

iedere koe in Nederland nog 40 m^
voor zich alleen'.

Een vergelijking die volledig past in

het liberale denkbeeld over de homo
sapiëns. Een mens is ook een koe.

De heer Joustra vond het jammer dat

b en w niet waren ingegaan op de
door de begrotingskommissie voorge-

stelde verdere bezuiningingen op de

gemeentelijke uitgaven voor het ko-

mende jaar. Om toch iets aan de ver-

mindering van het uitgavenpakket te

doen, vroeg hij zich af of de gemeen-
te de landelijke maatschappelijke in-

stellingen etc, nog langer zou moe-
ten subsidiëren. Dat is toch eigen-

lijk een taak van de Rijksoverheid,

vond spreker.

Uitbreiding van de sportvelden op het

binnenterrein van het circuit zou na-

der moeten worden bekeken, evenals

het vergroten van de visstand in de be-

schikbare vijvers van Zandvoort. Dit

vooral met het oog op een groot aan-

tal potentiële visenthousiasten onder
de wat oudere zandvoortse bevolking,

zei de heer Joustra.

Volgens de fraktieleider van de pvda
moet Zandvoort volgend jaar een
toeristenheffing gaan invoeren. De
kommissie ad hoc die de mogelijk-

heden van invoering bestudeert zou
over drie maanden 'met bruikbare ad-

viezen moeten komen', zei de heer

Van der Moolen.
Het tekort op de rekreatiebegroting

bedraagt momenteel f 850.000,-- en
dit tekort komt geheel ten laste van
de zandvoortse ingezetenen. Dat moet
niet langer zo, betoogde spreker.

Spreker was voor het tot stand komen
van een goed verkeersgeleidingsplan

voor een betere doorstroming van het

verkeer naar en Zandvoort gedurende
de zomermaanden. De heer Van der

Moolen toonde zich evenals voorgaan-

de spreker bezorgd over de gevolgen

van het dalende geboortecijfer in

Zandvoort voor het kleuter- en basis-

onderwijs. In dit verband vroeg hij

aandacht voor de oprichting van zgn.

samenwerkingsscholen met behoud
van eigen karakter en identiteit. Hij

wilde het gemeenteblad van Zandvoort
—knoeiwerk, dat toch niemand leest—
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VVD-politikus Joustra (linksjtot zijn kollege Gielen (rechts) :

'die telfout in de gemeentebegroting hebben we dan niet ontdekt, maar we
hebben een positieve bijdrage geleverd aan rust en orde in de gemeente. Het

overschot van één miljoen zal goed zijn besteed aan de door ons voorgestel-

de uitbreiding van het politiekorps en de financiering van een rampenplan

wanneer een olietanker naar de kelder gaat.

opheffen en bij het verschaffen van
gemeentelijke informatie aan de bevol-

king de plaatselijke pers inschakelen.

CDA-voorman Van As was voor de
invoering van een meerjarenplan voor

de gemeentebegroting om in de toe-

komst een goed financieel beleid te

kunnen waarborgen'. Het plan mag, zei

spreker, geen droge opsomming wor-

den van wensen en verlangens en moet
een overzicht geven van de lasten van
de investeringen. Op deze wijze kun-

nen wij een inzicht krijgen in hetgeen

ons op financieel gebied te wachten
staat, aldus de heer Van As. Hij was
van mening dat ons toerisme thans

in hoofdzaak is gebaseerd op drie

pijlers, t.w. circuit, kasino en naakt-

strand en dat dit een verzwaring be-

tekent van de werkzaamheden van

de politie. In dit verband bepleitte

spreker een betere koórdinatie met
de politie in de regio, met name wat
betreft het verkeer.

T.a.v. de bebouwing van het terrein

van de voormalige pw-remise aan de

Van Lennepweg, sprak de heer Van
As zijn voorkeur uit voor het stich-

ten van woningen in de sektor van

de partikuliere premïe-bouw. On-
danks de bezwaren die hieraan kleven

is mijn fraktie van oordeel dat er in

Zandvoort ruimte moet zijn voor ei-

gen-woningbezit, stelde de cda-man.
Ook Jan Termes van inspraak nu was
een voorstander van de invoering van

een meerjarenbegroting teneinde

meer zicht te krijgen op de inkomsten

en uitgaven van de gemeente in het

verre verschiet. De opzet voor een
vierjarenplan leek hem daarvoor het

meest geschikt. Jan Termes voelde

zich weinig gelukkig met hetgeen

totnogtoe gebeurt in het samenwer-
kingsverband van de regio-gemeenten.

Naar zijn mening gaan vele projekten

ten onder aan een burokratiese opzet.

Met betrekking tot de benoeming van

een opvolger van de huidige magistraat

merkte de inspraak nu-afgevaardigde

op, ' dat hij het maken van profiel-

schets als een leuk, maar nauwelijks

serieus te noemen gezelschapspel zag'.

Hij voelde meer voor een uit raadsle-

den samen te stellen vertrouwens-

kommissie die een voorkeur zou moe-

ten uitspreken voor één van de sollici-

tanten voor dit ambt.

Het slot van zijn betoog dient volle-

dig te worden geciteerd omdat het

een van de meest wezenlijke proble-

men van Zandvoort nu en in de toe-

komst aansnijdt :

'We zijn voortdurend bezig gestalte te

geven aan de woon- en rekreatieve

funktie van de gemeente Zandvoort.

Twee begrippen, die elkaar vaak blijk-

baar nauwelijks verdragen, afgezien

nog van de mogelijkheid om aan de
rekreatieve funktie verschillende in-

terpretaties te geven.

Deze twee begrippen toch met elkaar

in overeenstemming te kunnen bren-

gen beschouwt Inspraak Nu als één

van de moeilijkste maar ook boeien-

de taken in de gemeenschap Zand-
voort.'

vervoig op pagina 2

waterstanden

dec. H.W.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

04.44
05.22
06.10
07.00
07.44
08.30
09.24
10.31

11.49

L.W.

12.48
13.27
14.13
15.03
15.47
16.33
17.27

18.34
19.52

H.W.

17.02
17.41

18.27

19.19
20.01

21.00
22.00
23.11

L.W.

01.05
01.44
02.31

03.23
04.05
05.04
06.03
07.14
08.09

o De zandvoortse openbare biblio-

theek en leeszaal heeft de eerste prijs

behaald op een onlangs gehouden lan-

delijke wedstrijd voor het best verzorg-

de drukwerk. De prijs werd door een
jury, bestaande uit deskundigen op
het gebied van de graf lese vormgeving,

toegekend voor orginaliteit in de pre-

sentatie van advertenties, folders en

andere aankondigingen.

Het bekroonde drukwerk (geldprijs,

plus oorkonde ) werd ontwoipen
door de in Zandvoort woonachtige
en werkzame grafikus Eduard de Zwa-
ger, die alle publiciteit voor de o.b.

uitvoert.

• De op wens van de bewoners van de
Hobbemastraat / hoek Jan Steenstiaat

gewijzigde renovatieplannen voor hun
woonhuizen zijn door de provinciale

direktie van de volkshuisvesting en

bouwnijverheid te duur bevonden. De
gemeentelijke werkgroep, welke de

renovatie begeleidt, zal nagaan welke
alternatieve mogelijkheden er voor de

vernieuwbouw van de woonblokken
zijn.

KOERANT VOLGENDE WEEK ALLEEN OP DONDERDAG

IN DE WEEK VAN OUD OP NIEUW VERSCHIJNT DE ZANDVOORTSE
KOERANT ALLEEN OP DONDERDAG 30 DECEMBER A.S.

KOMENDE DINSDAG DUS GEEN KOERANT.



De rij van bezorgde, verontruste of met
de vinger naar de toekomst wijzende

raadsleden werd gesloten door Lou Ko-
per van de psp-ppr kombinatie. Lou
stelde zo ongeveer alle zaken die in

Zandvoort leven, gaan leven of waar-

van het leven wordt bedreigd, aan de
orde.

Hij vroeg aandacht voor een toekom-
stig bouw- en woonbeleid in het licht

van een steeds sneller dalend geboor-

tecijfer, zowel landelijk als plaatse-

lijk. Er zal een nieuw sociografies on-

derzoek nodig zijn om onze koers

m.b.t. wonen, leven en werken in

Zandvoort uit te zetten en te bepa-

len. Ook lou vreesde dat ons kleuter-

en basisonderwijs het eerste slachtof-

fer zou worden van het dalende

geboortetal. In wijken die aan het

vergrijzen zijn zou een toewijzingsbe-

leid moeten worden gevoerd aan de

hand van de leeftijdsopbouw. Voor
de begeleiding van projekten t.b.v.

de jongeren in Zandvoort wilde hij

een buurtwerker of een kultureel

jongerenwerker aantrekken.

De kuituur staat overigens hoog bij

Koper aangeschreven en hij noemde
de bouw van een kultureel centrum
aan het Gasthuisplein dan ook één

van de beste beslissingen welke door

de gemeenteraad het afgelopen jaar

is genomen'.
Fel zette Lou zich vervolgens af te-

gen de komst van het kasino naar

Zandvoort. Een kasino kan alleen

maar floreren door te spekuleren op
de hebzucht van de mensen, aldus de
psp-ppr-afgevaardigde. Hij noemde
het speelhuis 'een duidelijke uitwas

van de kapitalistiese struktuur, welke
ver is verwijderd van de voorstelling

die een socialist van een betere maat-

schappij heeft'. Lou kon dan ook
niet begrijpen dat socialisten —doe-
lend op de pvda— voor een kasino

kunnen stemmen.

Kért&klein

• Tweede kerstdag houdt het in op-
richting zijnde jeugdcentrum 'De
Nafchtuil' open huis in de sleep-in aan
de Van Lennepweg tussen 14.00-18.00
uur en van 20.00 - 24.00 uur. Op die

tijden wordt het publiek in de gelegen-
heid gesteld kennis te nemen van de
diverse aktiviteiten welke 'De Nacht-
uil' in de toekomst t.b.v. de jongeren
wil gaan ontplooiien. Op Nieuwjaars-
dag .zal 'De Nachtuil' eveneens acte de
precense geven in de sleep-in, van
14.00 - 18.00 uur. De entree bedraagt
één gulden per persoon.

En wat de verbetering van het nivo

van het kasinobezoek door een streng

toezicht op de kledingsvoorschriften

betreft, moest Koper wel even kwijt,

dat wanneer de direktie van het kasi-

no de krant had gelezen deze zou
kunnen weten dat goed gekleed zijn

niet de maatstaf is voor fatsoen.

'Daarvoor zijn het afgelopen jaar te

veel goedgeklede heren door de
mand gevallen', aldus Lou Koper.

Een fraai uitsmijter om de algemene
beschouwingen mee te besluiten.

Uit de beantwoording van de sprekers

door het kollege van b en w tippen

wij het antwoord van pvda-wethouder
Aukema op de opmerking van Lou
Koper inzake het maatschappijbeeld
van de socialist.

Daar ben ik het absoluut niet mee
eens, aldus Aukema.
Het is een groot misverstand te me-
nen dat socialisten maar één zaligma-

kend maatschappijbeeld voor ogen

staat dat er zö en niet anders uitziet.

Dat kan eenvoudig niet in onze pluri-

forme samenleving.

De wethouders Van der Mije en At-

tema vonden dat zij er in de algeme-

ne beschouwingen goed vanaf wa-
ren gekomen. Wethouder Van der

Mije dacht dat hij wel een zesje had
verdiend. Hierna werd de begroting

voor 1977 in sneltreinvaart afgehan-

deld en goedgekeurd. Dat was ook
met de overige agendapunten het ge-

val.

De komende kerstdagen kunt u in alle

rust vieren. Er heeft dan nog wel

geen uitbreiding van het politiekorps

plaatsgevonden maar er is een ram-

penplan, wanneer een schip met olie

of fosfaten naar de kelder gaat. Het
ligt vanaf volgend jaar in de portte-

feuille voor de raadsleden ter inzage,

deelde burgemeester Nawijn mee.
Je kon de opluchting op het gezicht

van de heer Joustra aflezen.

B

remedial teacher

nam afscheid
Alle zandvoortse scholen waren met
deputaties van zowel onderwijzers
als schoolbesturen en ouderkommis-
sies aanwezig bij het afscheid dat de
Stichting Schooladvies- en begeleidings-

dienst Z'W. Kennemerland de reme-
dial teacher mejuffrouw C. Schram
aanbood bij het verlaten van de dienst.

Mejuffrouw Schram, die met ingang
van 1 januari a.s. is benoemd tot hoofd
van de LOM-school 'De Werkplaats' in

Haarlem, werd toegesproken door'de
wethouder van onderwijs, de heer Au-
kema, die memoreerde dat zij in 1956
naar Zandvoort was gekomen en daar

mevr. Kraan-Meeth

tot begin 1970 als onderwijzeres werk-
zaam was geweest. In- de taak die ze

daarna op zich nam, die van remedial

teacher, was ze, aldus de wethouder,
'een toeverlaat voor vele ouders en

voor vele kinderen, d>e je bijspijkerde

zodat ze weer in het gewone patroon
door konden gaan'. Bijzonder erken-

telijk betoonde de heer Aukema zich

voor de steun die mejuffrouw Schram
hem had gegeven door het toelichten

aan de betreffende kommissie van de
overschrijdingen van de kosten der

Adviesdienst. Iets dat de wethouder
nu voortaan zelf zal moeten doen. Met
een vvv-geschenkbon ('wij zijn nu een-

maal een toeristiese gemeente') vertolk-

te spreker de dank van het gemeente-
bestuur.

In een geestige speech schetste direk-

teur H. Verheyen de scheidende reme-

dial teacher als iemand die moeilijk te

bewegen was tot taakafbakening en
die dan ook -altijd tegen zichzelf in be-

scherming moest worden genomen.
'Eigenlijk was er niets bekend over re-

medial teaching en jij hebt het vak dan
ook gemaakt' aldus de heer Verheyen,
die Corry Schram de meest praktiese

vrouw vond die op aarde rond loopt.

Spreker beloofde dat Zandvoort, dat
haar zo na aan het hart ligt, in de toe-

komst niet vergeten zal worden.
De heer Verheyen liet zijn woorden
vergezeld gaan van een paar fraaie

boekwerken.

Pedagoog-didaktikus Mart Assenberg
bood namens alle medewerkers een
album met foto's aan, 'een verzame-
ling van herinneringen, die nog zal

worden aangevuld met de foto's van
deze receptie', terwijl kollega Maddy
Hagemeyer als wandversiering een
schaap met vijf poten had gekreërd,

opgebouwd uit 'toetsen'.

In haar dankwoord zei mejuffrouw
Schram bang te zijn van al die lo-

vende woorden, temeer daar ze zelf

vond dat ze aan alle kanten steken
had laten vallen. Het was plezierig

werken geweest deze vijf jaar bij de
Adviesdienst en ze voegde hier nadruk-
kelijk aan toe dat ze haar nieuwe
taak niet zou hebben aangedurfd zon-
der deze leertijd. Gelukkig vertrekt juf-

frouw Schram niet uit Zandvoort
want iemand die, zoals wethouder
Aukema opmerkte, op nog zoveel an-

dere terreinen in Zandvoort werkzaam
is, kan maar beter bij ons blijven.

'n echt zandvoorts
onsert

Het was weer een fijne vertoning afgelo-

pen zondag. Een steeds kleiner wordend
kerkkoor, dat onder dirigent van Ame-
rom een programma bracht waar de
honden bijkans geen brood van lust-

J:en. Het getuigde wederom van een
groot tekort aan fantasie, durf en in-

ventiviteit, tipies zandvoorts zou ik

haast willen zeggen.

De muzikaaltechniese prestaties van
koor en sopraan Erica Hartman wa-
ren heel akseptabel, alhoewel organist
Johan Timmerman met zijn zéér ge-

avanceerde non-legatospel beneden
peil meemusiceerde.

HERMAN HALEWIJN

Maar wat maakt het allemaal uit als

alle illusies met het zien van het pro-

gramma reeds worden weggenomen ?

Een programma dat zich weliswaar
uitstekend leende om driftig ingestu-

deerd te worden, maar met o.a. werk
van Handel naar mijn mening nauwe-
lijks van belang was.

Waarom in Zandvoort toch nooit eens
een muzikaal gebeuren dat werkelijk
een bijdrage zou kunnen leveren aan
een eventueel kultureel leven ?

Altijd maar weer die middelmaat en

liefst eronder, telkenmale weer die

behoudendheid en de angst voor iets

nieuws of iets anders. Blijkbaar gaan
alle vernieuwingen op muziek-gebied
aan onze kustplaats voorbij.

Daardoor dragen alle evenementen het
karakter van een soortement huisvlijt

waarbij gezelligheid troef is. Ik voel

meer voor een gezelligheid die verkre-

gen wordt als er werkelijk iets gebeurt,

en niet een die van tevoren wordt in-

gekalkuleerd om iets tot een sukses
te maken.

Zolang men dit in Zandvoort blijft na-

streven en we hangen blijven aan pro-
gramma's die gezelligheid en bevesti-

ging geven zal het kulturele leven hier

voorlopig nog wel verstoken blijven

van welke inhoud dan ook. Met ande-
re woorden, we zullen het op deze
manier überhaupt niet krijgen.

burgerlijke stand

ondertrouwd : Jacobus Nicolaasde
Boer en Marianna Johanna Bol.

gehuwd : Johannes Christiaan Daane
en Alida Stevelina Halewijn; Leonardus
Marinus Hubertus Grosze Nipper en Ca-
tharina Gemma Maria van Gijzel; Bou-
dewijn Marinus Duivenvoorden en Y-
vonne Hermine Gertrude van der Vel-

de; Michiel Voerman en Marja de Vrind;
Albert Zwemmer en Margaretha Martij-

tje Bos; Johannes Hendricus Warnaars
en Hermine Christina Gerogine Keis-

lair; Antonius Theodorus Maria van
den Broek en Raymonde Leone Adria-
na Elizabeth Maria Webber.

geboren buiten de gemeente : Sria-

ron Veronique, dv. R.T.K.M. Faber en
M.C. Lubbers.

overleden buiten de gemeente : Jo-
hannes Rekveld, oud 74 jaar, gehuwd
met C. Kalabis; Petrus Antonius Dhondt,
oud 63 jaar, gehuwd met M.A.A. de
Barbanson.

familieberichten familieberichten

1927
Op 13 januari hopen

A.J. v. SOOLINGEN en M.M. v. SOOLINGEN-KOPER

1977

de dag te herdenken dat zij voor 50 jaar in 't huwelijk traden.

Huisadres : Zr. D. Bronderstraat 17.

Receptie 14 januari a.s. van 6.00 tot 8.00 uur in het Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat - Zandvoort.

voor klasse-bewuste disgenoten:\

schaap
\V^ haltestraat 10 / zandvoort ^/J

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-

nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST :

vrijdag 24 en zaterdag 25 december a.s.:

Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

27 91.

zondag 26 december a.s.:

Zuster T.J.M. de Roode-van der Horst,

Noorderstraat 30, tel. 63 58.

De uitslagen van de wedstrijden van
basketballvereniging 'The Lions' van
het afgelopen weekend :

jeugd :

MKA - Lisse B 44-18
MWA - SDOC 104- 3
JAA - Alk.Guardians52-35
JWB - SeaDevilsC 24-10
MAA - AkridesB 12-14
JWA - SDO A 23-59
JKA - AkridesA 46-22
JJC - Hoofddorp 21-32
Gr/Dss B- JMA 42-27

senioren:

Lions 1 - Rac. Beverwijk 84-61
Lions 1 — Exerciria (dames) 44-36
Lions 3 - Hoofddorp 3 35-45
Lions 4 — Kinheim 2 30-31

nieuws
kort & klein

• Afgelopen week is het toeristenburo

van de vvv op het Raadhuisplein ver-

huisd naar een ruimer en komfortabe-
ler onderkomen aan Schoolplein 1. De
officiële opening van de nieuwe behui-
zing van het informatiekantoor zal in

het voorjaar van 1977 plaatsvinden.

• De traditionele nieuwjaarsontvangst
van de ingezetenen van Zandvoort
door het burgemeesterechtpaar A. Na-
wijn-Hamburger is vastgesteld op maan-
dag 3 januari a.s. tussen 20.00 en 21 .30
uur in de raadszaal van het gemeente-
huis.

eanduoorbe hoeranr

HERVORMDE KERK
vrijdag 24 december a.s.:

23.00 uur: Ds. C. Mataheru, m.m.v. het

Herv. kerkkoor en Leonie Prins, alt.

zaterdag 25 december a.s.:

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld.

zondag 26 december a.s.:

10.30 uur: Ds. c. Mataheru.

GEREFORMEERDE KERK
zaterdag 25 december a.s.:

10.00 uur: Ds. P. van Hall

zondag 26 december a.s.:

10.00 uur: Ds. D. Barten te Haarlem-IM.

NED. PROTESTANTENBOND
zaterdag 25 december a.s.:

9.00 uur: Ds. J.C. Beekhuis, dg. Haarlem,

zondag 26 december a.s.:

GEEN DIENST

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatha - Grote Krocht.

zaterdagavond : 19.30 uur : stille eu-

charistieviering.

zondagmorgen : 8.45 uur : eucharis-

tieviering met orgel en samenzang.

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis-'

tieviering m.m.v. dames/herenkoor.

JEHOVA'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 1 1 .30 uur lezing ëm

bijbelstudie in het Gemeenschapshuis,
(ingang Willemstraat)

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
samenkomst in huize „Pniël" Zuider-

straat 3.

**m adviesdiensten

ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
WETSWINKEL
eerste en derde woensdag v.d. maand,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis.

ARCHITEKTENWINKEL
iedere tweede donderdag v.d. maand,
van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres; Gemeenschapshuis

Wat dacht u van'Spaarbiljetten

aan toonder? Ze zijn niet op naam,

dus makkelijk o\erdraagbaar.

Keuze uit 2 of 5 jaar vast.

uua/t nadarland *

spaarspecialisten sinds 1817



^Prettige Kgrstdageri

^Voorspoedig Nieuwjaar'

alleogeneven gericht op.

rnmriiH!

Veilinggebouw

'DE WITTE ZWAAN"

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

03
lidNBM

llidMCCJ

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

voor IN- en VERKOOP ge-

bruikte inboedel, goederen,

zijn wij dagelijks open van
9.00 tot 18.00 uur. zaterdag

geopend tot 13.00 uur.

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.

18.00 uur 6658

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-
REPARATIES
A. Ritman

Telefoon 4365

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat" 2

Telefoon 02507 -2507

Reeds 45 jaar

Steeds- drukker

voor gebrandschilderd glas,

glas in lood en

raamversieringen

atelier VALK
W. Draijerstraat 5

Zandvoort

P.A.H. WIJNANDS
tandarts

AFWEZIG vanaf
vrijdag 24 december tot

dinsdag 4 januari a.s.

Dringende spoedgevallen :

023 - 2445 83 (tussen 17.00
en 17.30 uur). Weekenden :

023-3132 33.

gevraagd

BABYSIT
van 's morgens 8.30 uur tot

's middags 3.00 uur. Maan-
dag t/m vrijdag, die tevens

wat licht huishoudelijk be-

zigheden kan verrichten.

Tel. 69 90.

GROTE MATEN
ROKKEN

NACHTGOED
DUSTERS

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30 - 32

't(kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-

ters, peuters, tieners en grote

mensen met kleine maatjes

Boureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van da Kerkstraat

Wij zijn gesloten van 17 okt.

tot half februari.

Electron, metaaldetektors
voor

SCHATZOEKERS
Vraag brochure, Postbus

573 - Voorburg. Tel. 070 -

86 72 40.

BANKSTELLEN

In de uitvoering die u wenst.

Grote sortering kwaliteits-

stoffen. Keuze uit 2-zits, 3-

zits enz. 5 jr. schrift, garan-

tie op constructie.

Levering direct van de DEM-
WONINGRUIL

Amsterdam - Zandvoort „
, ^„.^

Aangeb.: gereifelijke 4 a 5 kam fab
.

nek naar
,

de klan
f

•

,

DEM
won., Ie et. gelegen in Ams-
terdam Zuid, Vrijheidslaan,

tussen Roosenveldtlaan en
Berlagebrug.

Huur f275,- p.m.
Gevr. : dergelijke won. of
flat te Zandvoort of omstr.

Hogere huur geen gezwaar.

Tel. 020 -71 07 61.

POSTZEGELS TE KOOP
GEVRAAGD

gestempelde en ongebruikte.

F.L. Tervelde, Flemingstr.

304/2, Tel. 23 03.

Toneelvereniging

"WEM HILDERLNG"

het winnende lot voor de
reis naar Malaga is gevallen

op nr. 668.

OPSLAGRUIMTE
in Zandvoort

gevraagd tot eind januari,

van 5x5 mtr., begane gr.

SNELMAbv.,tel.023-
243071.

Voor elk feest of partij

dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,

porselein, bestekken, kap-

stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-

plein 2, 2164/3713, tel. na

18.00 uur tel. 6658.

Amnesty International, werkgroep Zandvoort

zoekt kontakt met

LERAREN-DOCENTEN van

MAVO, HAVO, lager-, e.a. onderwijs, en leiders

van jeugdgroepen.

Kontaktadres : F. van der Eist, Pakveldstraat 24
Telefoon 40 56.

de volgende mededeling. DeZandvoortse Koerant gaat 4 cent per

week meer kosten. De kleinste verhoging van uw uitgavenpakket aller tijden.

Hoe doen ze het er voor : de koerant 2 x per week zetten, opmaken, drukken
en laten verschijnen boordevol nieuws, achtergrondinformatie en foto's van

de gebeurtenissen in Zandvoort. Ze doen het er voor de medewerkers(siers)

van de koerant. Reden : lol, plezier en jolijt in het vervaardigen van de koe-

rant.

Maar terzake nu.

Een jaarabonnement gaat f 21,50 kosten, de betaling voor een half jaar

wordt f 12,- vanwege de dubbele administratiekosten en een abonne-
ment over de post bedraagt nu f 30,- per jaar.

Direktie en administratie

Zandvoortse koerant bv.

VUURWERK
WETTELIJK GOEDGEKEURD
ENORME SORTERING

Verkoop alleen boven de 18 jaar.

jupiter

DENIEUWE ZOMERREISGIDSENZIJN
ER WEER.

Een keur van vacantie mogelijkheden haalt

Ugratis af bij :

Reisburo Kerkman, Grote Krocht 20, tel.

25 60.

koorbezoek minder
door 't barre weer

prijzen zijn dus fabtieksprij- -

-zen. Reeds vanaf f 895,-.

Toonzalen: Culemborg, fa-

briek, Houtweg 8. Santpoort
Narcissenstr. 4 (naast Dag-
markt). Geopend di. t/m
za. tot 18.00 uur.

Gedurende de maand de-

cember ontvangt U bij aan

koop van een bankstel als

attentie een tafellamp van

f 65,- winkelwaarde cadeau.

Verhuur • Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Dat bij het kerstkonsert door het Zand-

voorts Christelijk Kinderkoor vrijdag-

avond de hervormde kerk niet zoals

andere jaren tot de laatste plaats be-

zet was kwam kennelijk door de

weersomstandigheden : sneeuw, regen

en ijzel, die de straten glibberig maak-

ten en voor hen die toch al in dubio

stonden de keus vergemakkelijkten :

zij bleven thuis bij de kachel en bij

Mies met haar Eén van de Acht.

Minder behagelijk hadden het een paar

leerlingen van de harpklas van de Ge-

meentelijke Muziekschool in Utrecht,

die door het bar slechte weer onder-

weg waren blijven steken. De. leidster,

mevrouw Titia Tieman-v.d. Laars,

moest daardoor een paar wijzigingen

in het programma aankondigen.

Het begon met het altijd weer verte-

derend schouwspel van de uniform

mevr. Kraan - Meeth

geklede kinderen die met een branden- -

de kaars in de handen zingend de kerk

binnen kwamen. Mevrouw Kune-Hoor-
weg las het kerstevangelie, waarna sa-

menzang volgde met Teke Bijlsma aan
het orgel en met zijn sublieme begelei-

ding klonk de samenzang, en dat me-
nen we oprecht, magistraal !

Het kinderkoor zong onder meer een

drietal kerstliederen van Gerard van
Hulst, waarbij het derde, 'Op reis

naar Bethlehem' werd opgeluisterd
door drie blokfluiten. Dat je, mits

aanleg maar dat is natuurlijk bij alle

instrumenten het geval, al heel jong

iets kunt presteren op de harp bleek
uit het optreden van de Harpklas,

waarin een vijfjarig meisje haar partijtje

dapper meetokkelde. In 'Engeltjes

door 't luchtruim zweven' lieten zich

behalve genoemd meisje, ook nog
twee heel jeugdige violisten horen. Het
koor, dat op de vleugel begeleid werd
door Teke Bijlsma, zong voor het

eerst onder zijn nieuwe dirigent Henk
Trommel, die in de vrij korte tijd van
zijn leiding aardige resultaten wist te

boeken. De liederen in het vrij moei-
lijke mineur werden beslist niet onver
dienstelijk gebracht. Bij 'Een kind ge-

boren te Bethlehem' lieten de drie

meisjes met hun blokfluit zich op-
nieuw horen. Verder willen wij graag

even ae bijzonder aardige solo in 'De
Wijzen' noemen.
Terug naar de harpklas : 'Stille Nacht'
en ' 't Is geboren, 't Goddelijk Kind',

twee kerstliederen die vertolkt werden
door acht harpen, heel zuiver, maar
werkelijk genoten hebben we van de
'Variaties over Greensleeves', geschre-

ven voor een harp en altblokfluit. Ook
Andante van Diabelli voor 8 harpen
vonden we mooi ten niet te vergeten

Sarabande en Gavotte van Corelli met
de warme klank van de Wales harp. Met
een zeer bekend kerstlied, gezongen

door alle aanwezigen, werd het kon-

sert besloten.

Tot slot even iets over het wel of niet

applaudiseren in de kerk. Een door
mevrouw Kuneman gedaan verzoek

het applaudiseren achterwege te laten

zwakte ze zelf af door voor een paar

onderdelen dispensatie te verlenen.

Dit bracht de toehoorders kennelijk

in verwarring. Waarom niet de goede
gewoonte gehandhaafd om ,n een

kerk niet te applaudiseren ?

nieuws
IttÉÜÉiliis

• De jaarlïfSese door de reservepolitie

Zandvcfort georganiseerde schietwed-
strijden op de schietbanen hebben de
volgende resultaten opgeleverd: pi-

stool , P. van Koningsbruggen, P. Jou-
kes en J. Koper; geweer, F. Wijsman,
G.C. Kramer en A. Herfst; kampioen
allround schutter, F. Wijsman, F. Ter-

velde en P. van Koningsbruggen.

• De afdeling Zandvoort van de ver-

eniging voor het welzijn der dieren

verzoekt de bezitters van huisdieren

deze tijdens het afsteken van vuur-

werk rond de jaarwisseling zoveel mo-
gelijk binnenshuis te houden. Het kan
de dieren en hun eigenaars veel last en

narigheid besparen, aldus dierenbe-

scherming. _
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Kwekerij P. van KLEEFF

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

KERSTBOMEN BLOEIENDE PLANTEN

KERSTSTUKKEN
KERSTGROEN

Cyclamen — Kerststerren

Begonia — Azalea

ALLE benodigdheden voor het zelf maken van kerststukjes.

VAN STOLBERGWEG 1 A
PRIVÉ

TEL. 70 93

na 18.00 uur. TEL. 28 78

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies,

geheel vrijblijvejnd

Geen lidmaatschap

Sa. £,. ^Batledux & 5L«.

WONINGINRICHTING sinds 1923

Haltestraat 27'- 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN 'en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

VERSTEEGE
$f ttotftoieltrbebrijt

J&altestraat 18 - canbbooct

SEtlefoon 02507-4499

ASSURANTIE
kantoor:

Vóór. al uw verzekeringen

A.M.FOLKERS
Thorbeckestraat 1

7

Zandvoort

Telefoon 3283
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven

ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 11 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378
H.C< UOH $0$

Tel.

2638

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij

v. Petegem & Zn.
KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)

POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 -ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

^restaurants

Visrestaurant

Duivenvoorden
V Hetgehelejaargeopend
>i TELEFOON

/02507-2824
Reserveer tydi%xiwlaftl

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

snackbar*

molenaar
zeestraat 25 - telefoon 7265

SNACKBAR -GRILLCOUNTER

• t
y\. kerkstraat 13 - telefoon 2045

chinees-indisch restaurant

§t M TonédCie jj

zeestraat 55 - telefoon 4681

Laat u niks wijsmaken. Laat bloemen spreken.
Luister mee bij ons bloemenhuis met het weekeind-
bloemetje dat fluisterend van schoonheid vertelt.

• © 9

j.bluijs haltestraat 65 tel. 2060

geen

koerant
ontvangen?

bel

2135

-\n
kerkstraatuzandvoort

^e^en^srannsterdam

de
hypermoderne sp

met de
allernieuwste

tomaten staat voor u

openinamsterdam

en in
zandvoort.


